RASPORED BOŽIĆNIH SLAVLJA U ŽUPI SV. KRIŽA
ISPOVIJEDI
Ponedjeljak, 22.12 i utorak 23. 12.
od 9-12 i od 17.00-18.30
Badnjak: od 8.00-12.00 i 16.00-18.00

BADNJAK – srijeda 24. 12.

SV. MISE U
HRELJINU
20.00 – MALA POLNOĆKA
POLNOĆKA – 22.00
23.45 – započinje duhovni program mladih
BOŽIĆ
–
9.00
24.00 – POLNOĆKA
SVETI IVAN – 9.30
BOŽIĆ – četvrtak 25.12.
NEDJELJA,
08.00 - Jutarnja sv. misa
28.12 i 4. 1.
9.00
10.30 - SVEČANA OBITELJSKA MISA TRI KRALJA 9.00
18.00 - Večernja sv. misa
06.10 – misa zornica

BOŽIĆNA ČESTITKA

TRI KRALJA-BOGOJAVLJENJE, 06.01.
8.00; 10.30 i 18.00 /koncert HPD “Klek”/

Dragi župljani!
Osvanula nam je svetkovina Božića. Rodilo se Sunce pravde - Mir
naš! Za njegov roñendan pripremali smo kroz četiri nedjelje došašća a
napose ranim ustajanjem na mise zornice. Mnogi su se od vas ispovjedili,
činili djela ljubavi, obdarili siromašne ne samo hranom već i svojim
osmjesima i time im željeli pokazati da nisu zaboravljeni. Svjedočimo da
su se mnogi i meñusobno pomirili. Ima i onih koji nisu kroz Došašće
istinski i sretno se pripravljali na Isusov roñendan. Marketing,
sekularizirano društvo, duh potrošnje želi odbaciti Isusa i Božić u ovim
danima, koje oni nazivaju - blagdani -. Izvana sve neko blještavilo.
Zamislite, u našem glavnom ogulinskom trgu i drugim trgovima umjesto
prekrasnih hrvatskih božićnih pjesama, odzvanjaju američke pjesme. Trka
svugdje oko nas i žurba u nama i onda smo svi umorni i ne ostane
dovoljno mjesto za ISUSA.
Kroz došašće smo pokušali gradnjom Nazaretske kućice staviti
naglasak na vrijednosti koje bi trebala imati svaka obitelj po uzoru na
svetu nazaretsku. ZAŠTO? Božić se raña u srcu obitelji, jer Božić smo
jedni drugima. Kako ostvariti radost Božića u obitelji? Rješenje je na
domak ruke a to je Riječ Božja i molitva. Pitanje je da li se trudimo
prepoznati to rješenje. U našoj Gospićko-senjskoj biskupiji ova pastoralna
godina proglašena je Godinom Evanñelja. Evanñelje je radosna vijest.
Drage obitelji uzmimo s naših polica Biblije i Nove Zavjete i krenimo
upoznati Isusa koji nam donosi ne samo radost za Božić nego čitav naš
vjernički život. Ujedinimo se u dobru i radosno pohitimo k betlehemskoj
štalici proslaviti Isusov roñendan.
Neka Božić i ove godine svim Vama bude na radost i spasenje, a
Nova 2015. godina ispunjena zdravljem, mirom, poštovanjem i svakim
blagoslovom.

Izdaje: Župni ured Sv. Križa, tel.047 522 323 zupaogulin@gmail.com

Vaš župnik don Robert, kapelan Dino, časne sestre
Pankracija i Miranda.

Sv. Stjepan, prvomuč - petak 26. prosinca
09.00 – Jutarnja misa
18.00 – SVEČANA MISA predvodi biskup Dr. Mile Bogović
Sv. Ivan, ap. i ev. - subota 27. 12.
18,00 – sveta misa
SVETA OBITELJ, nedjelja, 28.12.
7.30; 9.00 ; 10.30 i 18.00
Božićni koncert vokalnog ansambla KUD-a
"KLEK" i zbora iz Jelse na Hvaru. Sudjeluju
na župnoj svetoj misi.
SILVESTROVO - STARA GODINA 31.12.
18.00- Misa zahvalnica za proteklu godinu 2014..
BLAGOSLOV VODE
SVETKOVINA BOGORODICE MARIJE
NOVA GODINA, četvrtak 1.1. 2015.
09.00 Jutarnja sv. misa

10.30 SVEČANA MISA
18.00 Večernja sv. Misa

Kako su djeca tražila Božić
Badnji je dan. Dječak i djevojčica iz dvije različite obitelji gledajući
slikovnice o Isusovom roñenju i povezujući priče tete u vrtiću razgovaraju
meñusobno o Božiću. Upita dječak:“Znaš li odakle naziv Božić?“ Odgovori
djevojčica:“Naravno da znam, to je mali Bog, Božić, ali nije mi jasno gdje ga
mogu pronaći.“ Dječak predloži:“Želiš li da ga potražimo?“ Djevojčica pristane i
predloži da pri povratku iz vrtića potraže Božić. Neumorno su ga tražili satima po
ukrašenim izlozima gdje je primamljivo pisalo: božićne akcije, rasprodaje...
Dječak je predložio da odu do okićenog bora na glavnom trgu grada:
„Ispod onog velikog bora puno je darova, možda je ispod u nekome od njih,“
zaključio je. Ispod predivno ukrašenog bora bio je stariji čovjek odjeven u
crveno-bijelo odijelo s dugom bijelom bradom i razgovarao s djecom, slušao
njihove želje i davao im poklone. Djevojčica je stala u red iza ostale djece i kada
je došla na red rekla je starcu:“Ja želim sa svojim prijateljem pronaći Božić, znaš
li gdje ga možemo pronaći?“ Čovjek kojeg djeca zovu Djed Mraz ili Djed
Božićnjak joj odgovori:“Pa ovdje je, zar ga ne vidiš, sve je okićeno, ima puno
darova, na stolu kolača, a slatkiša u izobilju.“ Djevojčica mu odgovori:“Sve smo
pretražili, svaki poklon otvorili, svaki slatkiš pojeli, ali nismo pronašli Božić.
Ispuni nam tu želju,molimo te. Želimo ga pronaći prije ponoći.“ Starac
odgovori:“Dat ću vam slatkiša još, pa idite kući roditeljima, možda pronañete
odgovore.“ Djevojčica mu odgovori:“Nazivaš se Djedom Božićnjakom, a ne znaš
gdje je Božić, gdje je mali Bog o kojem smo čuli i čitali, a s roditeljima smo
prethodnih tjedana isto tražili Božić na istim ovim mjestima. Zašto nam ne kažete
istinu?“
Dječak joj predloži da odu kućama, da se roditelji ne zabrinu. U kući
dječakove bake nije bilo nikoga osim njegove bake koja je upravo završila
molitvu krunice i otvorila im vrata te im skuhala čaj i ponudila ih keksima.
Roditelji su zajedno otišli dočekati Božić u skupi restoran. Baka ih je upitala gdje
su tako dugo i da je vani hladno i opasno da hodaju sami po ulicama. Dječak joj
odgovori:“Tražili smo Božić i nismo ga pronašli. Starac kod bora na trgu
ispunjava svoj djeci želje, samo nama nije htio reći ništa o mjestu gdje možemo
pronaći Božić.“ Baka odgovori:“Dječice moja, tražili ste Božić na krivom mjestu.
Doñite večeras sa mnom na mjesto gdje ćete Ga pronaći. Malen je i traži toplo
mjesto gdje će prespavati, a vi mu možete pomoći pronaći siguran dom da mu
bude toplo i ugodno.“
Nakon mise ponoćke djevojčica upita:“A kako ćemo ga odnijeti sada kući
i utopliti, želimo mu pronaći mjesto za spavanje, za malenog Boga, malu bebu.“
Baka odgovori:“Pronašao je mjesto u vašim srcima, otvorili ste ih i pustili Ga
unutra. Tamo Mu je jedino najugodnije, u malim, čistim i nevinim srcima.“
Dijana Beganović

BLAGOSLOV OBITELJI
Ako Bog da, i ove ćemo godine pohoditi vaše obitelji i zajedno s vama moliti za
blagoslov. Nastojte pripremiti kutak kuće gdje ćete se zajedno sa svećenikom
okupiti na molitvi. Neka na stolu bude raspelo, svijeća, posudica s
blagoslovljenom vodom. Lijep je običaj svećenika dočekati pred vratima,
pogotovo u kasnijim poslijepodnevnim satima. Molimo da kućni ljubimci budu
zatvoreni. Ukoliko se nekoga zaobiñe, a bio je kod kuće, slobodno nas pozovite
ili potražite. Molimo vas, nemojte nas nuditi ikakvim pićem ili hranom.i, vrlo
važno, ako je moguće neka kuće, prostorije ne budu prevruće.
Subota,
27. 12.
HRELJIN 9.30 Sv. misa i blagoslov vode
od 10.30. Jedan svećenik od početka sela, drugi od
Kučaja, treći oko sredine
MARKOVIĆ SELO u 14.00 od strane Puškarića
Nedjelja,
28. 12.
TURKOVIĆI od 13.30 Jedan svećenik od početka
sela, drugi od vrh sela, treći u 15.00
Ponedjeljak, 29. 12.
PODVRH od 9.00 do 17.00 (tri svećenika)
Utorak,
30. 12.
SVETI PETAR bez Kirasića od 9.00 (tri
svećenika)
Srijeda
31. 12.
PUŠKARIĆI od 9.00. tri svećenika
Petak,
02. 01.
KIRASIĆI
od 9.30 jedan svećenik
Subota,
03. 01.
PROCE
od 9.30 tri svećenika
Nedjelja, 04. 01.
LJ. GAJA, V. NAZORA, ZRINSKI TRG, SV.
JAKOV, ZEČEVA od 14.00 sati
treći svećenik Puškarići br 68 i 70 od 14.00 sati
Ponedjeljak, 05. 01.
ŽEGAR od 9.00 (ŽEGAR I,X, IX, III jedan
svećenik od početka, drugi od Barutane, treći
svećenik ŽEGAR VIII, VII, VI, V)
ŽEGAR II iza 14,30 sati
UREDOVNO VRIJEME DO 15. SIJEČNJA

Za vrijeme blagoslova obitelji Župni ured ne radi. Za bilo kakvu hitnoću ili
dokument možete nam se obratiti poslije tjednih svetih misa.
TERMIN SVETIH MISA

Od 2. do 17. siječnja NEMA radnim danom večernje sv. mise. Sv. mise će
biti ujutro u 8.30.
NEDJELJA SVETE OBITELJI, 28. 12. - OBNOVA BRAČNE
VJERNOSTI, Molitva za uspjeh nacionalnog susreta obitelji;
blagoslov supružnika

