RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 6. VIII. - 12. VIII. 2018.
PON. --------------UTO. u 18.00 sati

SRI.
ČET.
PET.
SUB.
NED.

----------------------------u 18.00 sati
u 18.00 sati
u 9.15 sati

------------------------------------------------------------+ MIHAEL Pijetlović, NEDJELJKO i TOMO
Židak, DANICA i VLADO Vidović god.
DRAGICA i DRAGUTIN Kos god., ZDENKA,
MARIJO i ANĐA Pavić god., i na nakanu,
TOMO,PETAR i KLARA Trempetić, VINKO i
MALČA Hrenović, BARICA i STJEPAN Petljak,
IVAN Dutković, IVAN god.i obit. Tomurad, JOSIP
god. i DAVOR Sever, STJEPAN, MARICA i obt.
Đurković, SLAVKO i STJEPAN Fluka,
DRAGICA Ogurek god.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakana
+ IVAN god., ĐURO, ANA i FRANJO Poljak
Župna

OBAVIJESTI:
Kroz SRPANJ i KOLOVOZ svete mise nedjeljom su samo u 9.15
sati.
U utorak 3. Srpnja u 19.00 sati pomoćni biskup Zagrebačke
nadbiskupije dr. IVAN ŠAŠKO otvorio je izložbu „Misno ruho
župe sv. Franjo Ksaverski u Vugrovcu“ Domitrovićeva kula –
Katedrala.
Izložba će biti otvorena do devetog mjeseca, kad god ste kod
Katedrale navratite.
Utorkom iza svete mise TREĆE SRCE moli za nerođene.

Imate najnoviji broj: GLAS KONCILA, župni listić…
www.zupa-vugrovec.com
Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec
Tel. ++385 1 20 44 255 □ ■ □ Broj umnoženih primjeraka: 350
Žiro-račun Župe: 2360000-1101843779 □ ■ □ IBAN: HR1423600001101843779
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godište XIV, broj29(705)
5. kolovoza 2018. godine
___________________________________
XVIII. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU (Iv 6,24-35)
U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih
učenika, uđe u lađice i ode u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu
stranu mora, rekoše mu: “Učitelju, kad si ovamo došao?” Isus im odgovori:
“Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja,
nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu
propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin
Čovječji, jer njega Otac - Bog - opečati.” Rekoše mu dakle: “Što nam je
činiti da bismo radili djela Božja?” Odgovori im Isus: “Djelo je Božje da
vjerujete u onoga kojega je on poslao.” Rekoše mu onda: “Kakvo ti
znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši
blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.”
Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj
koji silazi s neba i daje život svijetu.” Rekoše mu nato: “Gospodine, daj nam
uvijek toga kruha.” Reče im Isus: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.”

Komentar
Nakon umnažanja kruha, Isus u kafarnaumskoj sinagogi usmjeruje svoje
slušatelje prema vječnom životu. Svaki čovjek osjeća glad i žeđ za Bogom
koju može utažiti jedino kruh vječnoga života. Isus ne želi nahraniti čovjeka
samo u njegovoj trenutačnoj potrebi, u gladi tijela. Čovjek je više od tijela,
od materijalnih potreba. Stvoren na Božju sliku, pozvan je da ostvaruje
božanske zahvate.

Što se zapravo zbilo 27. srpnja 1941.?
O ovome godinama, sve do nedavno nije govoreno,
niti se smjelo govoriti.
U vrijeme komunizma postojale su dvije povijesti. Jedna je bila ona javna,
službena, kojoj se nije smjelo proturječiti – i ona privatna, obiteljska, koja
se prepričavala samo u povjerljivom krugu.
Čim je završio Drugi svjetski rat komunističke su vlasti prionule
krivotvorenju povijesti. Njihova uloga u toj lažnoj povijesti uvijek je bila
pobjednička i pravedna za razliku od drugih, koji im nisu pripadali, a koji su
obilježeni kao ubojice i manipulatori. Jedna od takvih, lažnih istina,
odigrala se 27. srpnja 1941. u mjestu Srb nedaleko od Gračaca
Desetljećima slavljen kao početak antifašističkog ustanka u Hrvatskoj, tim
su datumom u stvarnosti počela protjerivanja, ubijanja, paljenja i
uništavanja svega što je u tom prostoru imalo pridjev hrvatski.

Povijesna istina puno puta je zatomljena laži. Jedna od njih je i Srb
27. srpnja 1941. godine. Dan je ovo kada je počeo genocid nad
Hrvatima iz okolnih ličkih sela, a godinama se slavio i danas se još
uvijek obilježava kao Dan ustanka.
27. srpnja 1941.godine počela su protjerivanja, ubijanja, paljenja i
uništavanja svega što je u okolici ličkog mjesta Srb, nedaleko od
Gračaca imalo pridjev hrvatski. Prvi su na najokrutniji način stradali
članovi obitelji Ivezić iz sela Brotnja čijih je 37 članova, najviše žena,
djece i staraca, živo bačeno u jamu.
I u obližnjim hrvatskim mjestima protjerani su i ubijani nedužni, a
njihovi domovi spaljeni do temelja. Jedini krimen je bio to što su bili
Hrvati i katolici.
Tako je bilo i u do rata bogatom i lijepom mjestu Boričevac koji je u
suludom četničko-komunističkom pohodu početkom kolovoza 1941.
izgorio u samo sat vremena. Njegovi stanovnici morali su u
progonstvo po cijeloj Hrvatskoj, ali i svijetu. Nikad se poslije toga
nisu vratili svojim kućama.
O ovome godinama, sve do nedavno nije govoreno, niti se smjelo
govoriti. Ipak, potomci žrtava spomenutih zločina doživjele su 2014.
barem neku pravdu kada su otkrivene jame u koje su bačena tijela
njihovih predaka i iskopane njihove kosti. Nadalje, 2017. godine, 76.
godina nakon njihova pogubljena, članovi obitelji Ivezić pokopani su
u Boričevcu gdje im je podignuto i spomen-obilježje.

DAROVI ZA CRKVU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obitelj GOLUB Grahovečka 4 M. Polje 200 Kn
Obitelj BAHMET Paruževinska 38 Paruževina 200 Kn
Obitelj ČUKELJ Vurnovečka 35 Vurnovec 100 Kn
KATICA JAKŠIĆ Vugrov. Odv. 2 Dobrodol 200 Kn
ZORAN GAVRIĆ Svetomatejska 8a Dobrodol 200 Kn
MIRA PUKŠEC Zlatarska 4 M. Polje 200 Kn
Obitelj POLJAK Odv. Poljaki 2 Prekvršje 100 Kn
Svim darovateljima iskreno hvala!
Sakramenat svetog krštenja primio je:

FILIP KOVAČIĆ treće dijete Marka i Martine r. Dorčić iz
Đurđekovca
Roditeljima želim obilje Božjega blagoslova u odgoju djece!
Prihvati onoga tko te voli, pomozi onome tko te treba!
Oprosti onome tko te povrijedio i zaboravi onoga tko te napustio!
Lako je prihvatiti ove prve dvije rečenice, ali kako kao ljudi prihvatiti
ove dvije druge? Kako oprostiti onome tko te povrijedio, kome si
vjerovao, tko te napravio budalom i onda napustio? Eh, to je teško
prihvatiti i teško se pomiriti sa tim. Teško je iza toga više ikome
vjerovati i steći pouzdanje u samog sebe, jer najčešće se povrijede i
napuste one osobe koje su davale sebe srcem i dušom. Kako dalje?
Stisnite zube i recite sami sebi kako vam je savjest čista jer vi niste
nikome zlo nanijeli. Ovakve stvari će te učiniti jačim jer ih je sigurno
Bog dao iz nekog Njemu poznatog razloga. Volio si i budi ponosan na
to, ali uči iz greške i nemoj dopustiti da se greška ponovi. Oprosti,
zaboravi i uz Božju pomoć kreni dalje, ali ne vjeruj previše ljudima
jer ako su izdali Boga kako neće čovjeka.
Isus ne želi ni sa kim “dijeliti”. On hoće sve.
Sv. Josemaria Escriva

