
• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

"službenik i upravitelj otajstava Bož-
jih". Nije povlašten nego je sluga, a 
nagrada ili osuda povjerena je najvi-
šem sudu, sudu Božjem. 
Isus nam govori da treba tražiti Kra-
ljevstvo i pravdu, a sve će nam se 
ostalo nadodati. Tko misli samo na 
"jelo i odijelo", sve podreñuje samo 
stjecanju materijalnog, može se vrlo 
lako naći žedan i gladan i gol-ljudski 
siromašan, a duhovno prazan. Suvre-
meni svijet nudi kao cilj novac, politič-
ki utjecaj, vlast. Sve to je prolazno i 
nesigurno, a i kada potraje raña neza-
dovoljstvom, stresom. Pomanjkanje 
pouzdanja, slaba vjera čine nas nesi-
gurnima i malovjernima, pa i mi pita-
mo da li nas je Bog zaboravio i ostavi-
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o. Nije to poziv na nerad, ne traži se 
od nas da skrštenih ruku čekamo da 
nam netko pomogne ili nam nešto 
daruje. Od nas se traži pouzdanje u 
Boga, pa kad tko radi, stječe, trguje, 
pa čak i bogati se, neka to čini s pou-
zdanjem u Boga, jer će istinske vred-
note osmisliti naš život i dati nam 
spokoj, nadu i mir.  

TB 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   3. ožujka u  19:00 
• petak,   1. travnja   u  19:00 

 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

U susret Papinu dolasku 
Obiteljski dan - srijedom 
• Sv. misa i molitva za naše obitelji 

Klanjanje 

 

Možemo li izbjeći napast materijaliz-
ma? Možemo li dati povjerenje Bogu i 
neprolaznosti, ili povjerenje dati ma-
terijalnom, prolaznom i potrošnom. 
Što piti? Što jesti? Što odjenuti? Da-
našnja čitanja govore nam da život 
treba usmjeriti prema Bogu, vjerovati 
da brine za nas. Život je vredniji od 
jela i tijelo od odijela. Kada je Bog 
dao veću vrijednost - život i tijelo, zar 
neće dati i manju-jelo i odijelo. Smisa-
o života ne bi  trebao biti napor kako 
priskrbiti hranu i odijelo. Ističe se čov-
jekovo dostojanstvo-više je što jesmo 
nego što imamo. 
Izaija opisuje teška vremena i izgnan-
stvo izabranog naroda. Dojam je da je 
Gospodin ostavio i zaboravio svoj na-
rod. Ali Bog preko proroka pita:"Može 
li žena zaboraviti svoje dojenče, ne 
imati sućuti za čedo utrobe svoje? Pa 
ako bi koja i zaboravila, tebe ja zabo-
raviti neću!" 
Apostol Pavao upozorava - ne sudite! 
Zna se tko i kada sudi. Apostol je 

Tko se od grijeha čisti, Božjom se blizinom časti.  

Iz 49,14-15; 
Ps 62,2-3. 6-7. 8-9; 
1 Kor 4,1-5; 
Mt 6,24-34 

Br 201. 27. 2. 2011. 

Nedjeljna misao 

Tražite najprije 
Kraljevstvo i 
pravednost 

njegovu, a sve će 
vam se ostalo 

dodati.  

8. nedjelja kroz godinu 


