K AT E H E Z A I Z A J E D N I C E
KANDIDATI ZA PRVU PRIČEST - 3. razred
OŠ Kušlanova i Harambašićeva (voditelj: fra
Josip Sušić): petkom u 17 sati i subota u 11
sati
OŠ S.S. Kranjčevićeva (voditeljica: s. Željka
Čeko): petkom u 17 sati i subota u 11 sati
KANDIDATI ZA KRIZMU - 8. razred
OŠ Kušlanova i Harambašičeva (voditelj: fra
Slaven): utorkom u 19:30 sati
OŠ S.S. Kranjčevićva (voditelj: fra Josip Sušić):
petkom u 16 sati (grupa A) i 16:45 sati (grupa B)
KATEKUMENSKA ZAJEDNICA (voditelj: fra
Josip Šimić): petkom u 20 sati
MINISTRANTSKA ZAJEDNICA: (voditelj: fra
Josip Sušić): subotom u 11:45 sati
DJEČJI ZBOR (voditeljica: s. Željka Čeko):
subotom u 15 sati
ZBOR MLADIH O. FRA ANTE ANTIĆ
(voditeljica: gđa. Marija Rogošić): srijedom u
18 sati
MJEŠOVITI ŽUPNI ZBOR (voditeljica: gđa.
Darijana): četvrtkom u 20 sati
SUSRETI SREDNJOŠKOLACA (voditelj: fra
Josip Sušić): ponedjeljkom u 20:15 sati
FRAMA - Studentska i radnička mladež
(voditelj: fra Josip Sušić): četvrtkom u 20 satI
FSR – Franjevački svjetovni red (voditelj: fra
Slaven): srijedom u 17 sat i prva nedjelja u
mjesecu u 17 sati
MOLITVENA ZAJEDNICA IZVOR ŽIVE
VODE (voditelj: fra Josip Lucić): srijedom u
19:30 sati
MOLITVENA ZAJEDNICA (voditelj: fra Josip
Čugura): četvrtkom u 20 sati
ZAJEDNICA VJERA I SVJETLO (voditelj: fra
Slaven): treća nedjelja u mjesecu u 15:30 sati
NEOKATEKUMENSKA ZAJEDNICA:
subotom u 19:30 sati
CARITAS (voditeljica: gđa. Vilijana Belas) –
srijedom od 17:30 – 19 sati.

ZAJEDNICA ČITAČA

Čudesna je Božja svemoć i Božja ljubav!
U svakom bogoslužju Bog sam progovara
svojim vjrenima. Svaki kršćanin čitajući
Sveto pismo doživljava ga kao pismo s
neba. Crkva se izgrađuje i raste slušanjem
riječi Božje. Kada se Crkva kao zajednica
vjernika, povezana snagom Duha Svetoga, sakuplja na liturgijsko slavlje, ona
navješćuje i posreduje riječ Božju. Sveto
pismo je Božji govor čovjeku priopćen
posredovanjem ljudi tijekom povijesti.
Služba čitača u liturgiji je samostalna
liturgijska služba koja se povjerava pojedincima iz zajednice vjernika koji su
za tu službu sposobni i dostojni po daru
Božjem. Liturgijsko čitanje je javni nastup
u sklopu bogoštovanih čina. Liturgijski
čitač je izabrani posrednik i prenositelj
Božje riječi i njegove poruke: „Evo u usta
stavljam riječi svoje.“ (Jer 1,9)
Ova naša zajednica osnovana je 2009. godine. Susrećemo se petkom u 18.00 sati.
Želimo dobrodošlicu svima koji osjećaju
taj poziv.
UREDOVNO VRIJEME
samostanska vratarija
radnim danom 8 - 14 i 16 - 18 sati
subotom 8 - 12 sati
nedjeljom - ne ureduje
župni ured
radnim danom 9 - 11 i 16 - 18 sati
subotom i nedjeljom - ne ureduje
duhovna knjiga
radnim danom 18.30 - 19.30 sati
nedjeljom 7 - 12 i 18.30 - 19.30 sati
Izdaje:

Franjevački samostan i župa
Majke Božje Lurdske
Vrbanićeva 35, 10 000 ZAGREB
centrala: 01 / 46 600 30
župni ured: 01 / 46 605 55 (tel./fax)
www.gospa-lurdska.hr
mail:
gospalurdska@net.hr
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DOŠAŠĆE - VRIJEME MILOSTI
Dragi župljani i štovatelji Majke Božje
Lurdske!
U dane Došašća kršćani se pripremaju za
Božić. Mole se, poste, darivaju i čine dobra djela. Čiste i ukrašavaju kuće te pripremaju namirnice za blagdanski stol. Iz
generacije u generaciju ponavljaju običaje od kojih su se mnogi sačuvali do danas.
U kršćanskoj predaji Advent (latinski adventus) ili Došašće razdoblje je pripreme
vjernika za jedan od najvećih kršćanskih
blagdana, Božić. Započinje nedjeljom
koja pada najbliže 30. studenom, blagdanu Sv. Andrije, traje četiri tjedna i završava na Badnjak. Obuhvaća četiri nedjelje
koje prethode Božiću u spomen na četiri
tisućljeća koliko je, prema Bibliji, prošlo
od stvaranja svijeta do Kristova dolaska.
Dakle, došašće nas podsjeća na mnoga
stoljeća (prije Krista) u kojima su ljudi
iščekivali obećanog Mesiju. Crkva nas u
ovom vremenu došašća potiče da s nadom proživimo ovo vrijeme. Da s nadom
iščekujemo Gospodina, On dolazi da se
susretne s nama. Znači prvi smisao došašća jest priprema za Božić, Isusovo
rođenje.
I tebi i meni Krist poručuje: “Bdij nad
svojim vremenom, nemoj se zavarati

jeftinim trikovima i površnošću. Ovo ti je
vrijeme darovano da vidiš trošiš li život
uzalud ili za prave vrijednosti “. Dakle,
ovo vrijeme je upravo nama dano da intenzivnije razmišljamo o svom životu. U
ovom vremenu trebamo pogledati sebe
u ogledalu Kristovu. Trebamo pogledati
naše ponašanje. Da li je prožeto duhom
Isusa Krista.
Budimo u ovom vremenu došašća u sebi
jako zauzeti duhovnim promišljanjem budućnosti nas i našega naroda, povjerimo
tu budućnost Kristu, neka On bude polazište svih naših planiranja i svakog našeg
koraka. On nas je „poslao“ na ovu zemlju,
On nas čeka kad završi ovo naše poslanje,
zato bi bilo prekrasno evanđeoski se uživjeti u svoju vjersku stvarnost poput sluge
Božjega o. fra Alekse Benigara koji ovako
pjeva:
„O Isuse, koga je ljubila u djetinjstvu
nedužnost moja;
koga je ljubila vesela mladost moja;
neka te ljubi i muževna zrelost moja;
u tebi neka se raduje, ako je doživim
i starost moja.
Neka mi tebe pokaže sretna smrt moja;
da u Tebi uživa i
radosna vječnost moja!“

DOGAĐANJA U CRKVI
MISE ZORNICE

Od ponedjeljka, 29. studenog, svaki
dan kroz došašće, osim nedjeljom, slavimo misu “Zornicu” u 6 sati.
Za vrijeme svete mise bit će “Jutarnja”
molitva kao i mogućnost za sakrament
pomirenja.
ANTIĆEV ČETVRTAK
02. 12.
Prvog četvrtka u mjesecu slavimo Antićev
četvrtak. Molitva na grobu za proglašenje
blaženim sluge Božjega oca fra Ante Antića poslije misnog slavlja.
PRVI PETAK
03. 12.
Pobožnost Srcu Isusovu slavimo prvog
petka u mjesecu. Klanjanje pred Presvetim od 18-19 sati, litanije i posvetna molitva Srcu Isusovu.
PRVA SUBOTA
04. 12.
Svake prve subote u mjesecu slavimo
spomen bl. Djevice Marije -Marijin dan.
Molitva krunice u 8,30 sati. Euharistjsko
slavlje u 9,00 sati. Pobožnost Srcu Marijinu poslije euharistijskog slavlja.
SUSRET FSR-a
08. 12.
Članovi Franjevačkog svjetovnog reda
(FSR-a) imaju 07. prosinca u 17,00 sati redoviti susret u mjesecu.
BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM
08. 12.
Na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene
djevice Marije svete mise u našoj crkvi bit
će u 7, 8, 9 i 19 sati.
Na svetkovinu Bezgrešnog začeća spominjemo se i utemeljenja naše župe, 08.
prosinca 1942. godine.

CARTIS
CARITAS ŽUPE MAJKE BOŽJE LURDSKE

Želimo svijet:
koji je odraz Kraljevstva Božjeg
svijet bez diskriminacije, nasilja, nesnošljivosti i nečovječna siromaštva u kojem
vladaju pravda, mir, istina, sloboda i solidarnost u kojem svi, posebno najsiromašniji,
marginalizirani i ugnjetavani, nalaze nadu i
snagu da u punini ostvare svoje čovještvo
kao dio globalne zajednice.

PREDSTAVLJANJE PRVOPRIČESNIKA
Na drugu nedjelju došašća, 05. prosinca,
na misi u 9 sati biti će predstavljanje kandidata za prvu pričest.

Hrvatski Caritas je katolička humanitarna
ustanova, koju je 1934. u Zagrebu osnovao
nadbiskup Alojzije Stepinac. Dio je mreže
Caritas Europa sa sjedištem u Bruxellesu
koja broji 48 članica. Inspiraciju crpi iz Svetog Pisma, tradicije i katoličkog socijalnog
nauka te življenog iskustva. Caritas je nevladina i neprofitna organizacija, a sadašnji
ustroj postavljen je 1992. godine. Danas je
to mjesto susreta 14 biskupijskih Caritasa u
cilju zajedničkog rada na oslobađanju pojedinaca i društva od svake nepravde.
Župni Caritas Majke Božje Lurdske osnovan je 13.06.2010. On je pastoralno tijelo
koje, dobrovoljnim služenjem potrebnima,
promiče i svjedoči djelotvornu kršćansku
ljubav u župnoj zajednici, te kroz volonterski rad utemeljen na evanđeoskim vrednotama i stručnim standardima ostvaruje
viziju pravednijeg i sretnijeg svijeta.
Putem organiziranog karitativnog rada
Caritas Majke Božje Lurdske doprinosi
općem dobru na području župe konkretno pomažući duhovno, duševno i tjelesno ugrožene pojedince i skupine. Ima
zadaću animirati, koordinirati i promovirati svjedočenje ljubavi u župi, s posebnom
brigom za edukacijski aspekt.
U svrhu što učinkovitijeg rada Caritas djeluje kroz radne grupe:

HUMANITARNA BOŽIĆNA IZLOŽBA 05. 12.
Zajednica „Vjera i Svjetlo“, u drugu
nedjelju došašća (05. 12.), organizira prodajnu izložbu svojih božićnih radova koje
su radili na svojim susretima. Ova prodajna izložba je humanitarnog karaktera, prihod će biti namijenjen za najugroženije.

•Skrb za stare, nemoćne i bolesne osobe
•Skrb za umiruće osobe
•Prikupljanje i podjela pomoći u naravi
•Prikupljanje i podjela pomoći u novčanim
sredstvima
•Savjetovališta
•Instrukcije za školsku djecu
•Akcije

DEVETNICA BOŽIĆU
15. 12.
U srijedu, 15. prosinca započinje devetnica Božiću. Za vrijeme euharistijskog slavlja pjevamo “večernju” molitvu.
40. OBLJETNICA PRIJENOSA
15. 12.
TIJELA O. FRA ANTE ANTIĆA
U crkvi Majke Božje Lurdske, 14. i 15. prosinca, u 19.00 sati slavimo 40. obljetnicu
prijenosa tijela Sluge Božjega oca fra Ante
Antića s Mirogoja u kriptu Majke Božje
Lurdske.
ISPOVIJED STARIJIH I NEMOĆNIH
Župno će osoblje, kroz vrijeme došašća,
na osobni poziv ili na poziv članova obitelji, pohoditi starije, bolesne i nemoćne
koji žele primiti sakramente ispovijedi i
svete pričesti.
Prijave primamo telefonom radnim danom od 9 - 11 i 16 - 18 ili prijavom ukućana u župnom uredu i nakon svetih misa u
sakristiji.

U nadi da će ovaj tekst biti inspiracija i poticaj našim vjernicima za unapređenje karitativnog i volonterskog svjedočenja djelotvorne kršćanske ljubavi, pozivamo sve
ljude dobre volje da se uključe u aktivnosti
koje će Caritas Majke Božje Lurdske organizirati u 2011 godini. Više informacija o
mogućnostima uključivanja možete dobiti
srijedom od 17.30 do 19.00 u prostorijama
„Duhovna knjiga“.

NEDJELJA CARITASA
12. 12.
DOMENICA “GAUDETE”
Treća nedjelja došašća jest nedjelja kršćanske dobrotvornosti kada prikupljamo
milodare za Caritas. Prikupljene priloge
dostavljamo u Caritas koji dijeli ta sredstva onima koji su uistinu potrebni pomoći.

