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KRŠTEBJE
GOSPODINOVO
Prvo čitanje

Izaija 55,1-11

Čitanje Knjige proroka Izaije
Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez
naplate kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu
svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela.
Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama
Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima,
knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod
koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te
proslavio. Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put
svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati,
k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji
nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad
vaših putova, i misli moje iznad vaših misli. Kao što daždi i sniježi s neba bez
prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za
jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što
sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
Riječ Gospodnja.

Pripjevni psalam:
Pripjev: S

Izaija 12,2-3.4bcd.5-6

radošću ć te crpsti vodu iz izvora

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.
Hvalite Gospodina
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

spasenja!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!
Drugo čitanje

1Ivanova 5,1-9

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Ljubljeni: Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god
ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju:
kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo:
zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je
od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:
vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin
Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi
i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči:
Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi,
svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je
svjedočio za Sina svoga. Riječ Gospodnja.
Evanđelje

Marko 1,7-11

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja
nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim
vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim." Onih dana dođe Isus iz
Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim
izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na
nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.
MISNE NAKANE KROZ SLIJEDEĆI
TJEDAN
Danas 9:00 sati: + Šime Škifić
10:00 sati: + Ana Čabraja, Tadija, Ivka i Manda Jozić
11:15 sati: Misa za župnu zajednicu
Utorak 13. siječnja: Svi pokojni u obitelji Jozić
Srijeda 14. siječnja: Svi pokojni sestre Alojzije
Četvrtak 15. siječnja: N.N. na nakanu
Subota 17. siječnja 6:00 sati: + Ivan Vidaković i Jelena Sivić
Nedjelja 18. siječnja, 9:00 sati: + Joseph Kwok Hung Wong
10:00 sati: + Vinko i Jozo Štuc

JOŠ SU DALI IZGOVORITI SVETE MISE
Drago Mišić na svoju nakanu (2 mise)
Ob. Marija Čirjak za + Stipu Čirjaka (2 mise)
Ob. Marija Čirjak za + rod. Milu i Drinu Čirjak
Ob. Marija Čirjak za + Josu i Mariju Čirjak
Marija Čirjak za + Polonu Kočet
Marija Čirjak za sve pokojne u obitelji Čirjak
Ob. Nediljko i Danica Ćurković za + Polonu Kočet
Ob. Ivica Japunčić za sve pokojne u obitelji Japunčić
Ob. Stipe i Marija Bulić na čast presv. Srca Isusova i Marijina na svoju nakanu
Ob. Stipe i Marija Bulić za + Zoru Franičević
Ob. Drago Jakić za + Marka Jakića
Ob. Drago Jakić za + Antu Jakića
Ob. Drago Jakić za + Anu Pejić
Ob. Drago Jakić za + Ružu Jakić
Časne sestre za + Mariju Mašina
Časne sestre za + s. M. Amaliju Ricov
Časne sestre za + s. M. Caridad
Ob. Nikola i Kaja Prpić za + Milicu Boban (5 misa)
Ob. Jura i Kata Kirinčić za + Nikolu i Ljubu Kirinčić
Ob. Jura i Kata Kirinčić za + sestre Katu Kirinčić i Jasnu Sila
Ob. Jura i Kata Kirinčić za + Juru, Ljubu i Stjepana Lovrinić
Ob. Jura i Kata Kirinčić za svu pokojnu rodbinu
Ob. Bože Botica za + Martina Botica
Ob. Bože Botica za + Anu Botica
Ob. Bože Botica za + Ivu Botica
Ob. Bože Botica za + Maru Botica
Ljube Ramljak za + Jozu Ramljaka
Ljube Ramljak za + Ljupka Ramljaka
Ljube Ramljak za sve pokojne u obitelji Ramljak
Ljube Raljak Gospi od brze pomoći
Ob. Lucija i Dominik Madunić za + Vladu Crnkovića
Ob. Lucija i Dominik Madunić za + Martina Mustapića (2 mise)

MISNA ČITANJA
Danas čitaju:
10:00 sati: Antonija Prpić i Nikola
Šamija
11:15 sati: Milena Bebić i Ružica
Cvitanović
Nedjelja 18. siječnja:
10:00 sati: Kristina Grgić i Vesna
Panović
11:15 sati: Marija Šerka i Mirjna
Srdanović

MLADI FEST
Mladi još je samo tjedan dana do okončanja
prijave za sudjelovanje na MladiFestu.
Prijavnice možete uzeti u župnom uredu. Ako
se prijavite preko naše župe, župa će snositi
trošak prijavnica.

Da se podsjetimo: Sudjelovati mogu oni koji
su navršili 16 godina, a da nisu stariji od 30.
MladiFest je u Norvalu 3-5. srpnja 2015.

HODOČAŠĆE
Jeste li raspoloženi za još jedno hodočašće? I
ovaj put ga organizira Traveltote iz
Calgarya. Ide se u Fatimu, Mariju Bistricu,
Krašić i Međugorje. Poslije se po želji može
ostati u Hrvatskoj. Vrijeme hodočašća je 13 25. svibnja.
Produžen je rok za prijavu do 30. siječnja.
Za sve potrebne informacije nazovite
Traveltote, sa zadnje stranice župnog lista. U
župnom uredu možete uzeti prijavnice,
ispuniti i poslati.

ISELJENIČKI DAN
Slijedeće nedjelje 18. siječnja slavimo
Iseljenički dan. Proslava će biti u u crkvi
Our Lady of Sorrows (555 S Slocan St).
Sveta misa koju predvodi nadbiskup Miller
je u 3:00 sata poslije podne. Nakon mise bit
će druženje u crkvenoj dvorani, gdje će
mnoge etničke skupine pokazati neke od
svojih osobitosti. Naša zajednica također
sudjeluje. Imat ćemo svoj stol s raznim
izlošcima našega kulturnog nasljeđa. Bit će
ponešto i za zagristi... Nadamo se da ćete
doći i vidjeti šaroliko mnoštvo onih koji
slave Boga na svoj način i svojim jezikom.
Prvo čitanje na misi je na hrvatskom jeziku,
a čita ga Josipa Bebić. To nam je svakako
čast, da smo izabrani među tolikima, jer u
Vancouveru se slavi Boga u katoličkim
crkvama na 22 različita jezika.

SASANAK ŽUPNOG VIJEĆA
U prošli utorak, 6. siječnja imali smo
redoviti sastanak župnog vijeća. Još uvijek
smo u fazi organiziranja. Govorilo se o
pojedinim službama koje naša župa ima koje
su joj potrebne. Tako smo zaključili da treba
povesti računa:
1.
Poslužnici kod oltara (ministranti) Tu bismo službu povjerili Dominiku
Švoriniću i Aniti Didak.
2.
Čitači - Vjerujemo da je čast
sudjelovati u liturgijskom životu
zajednice. Zato molimo one koje je
Bog obdario lijepim glasom da se
prijave za čitače.
3.
Glazba - U to spadaju naši zborovi.
Zaista bi bilo lijepo da su brojniji. O
tome vode birgu časne sestre.
4.
Priprava za krštenje i sama krštenja Pripravu za krštenja treba obavljati
jednom mjesečno. Na nju mogu doći
roditelji i kumovi i to ako dijete i ne
misle odmah krstiti.
Krštenja obavljati redovito preko
mise u 11:15 sati. Tako će to biti
znakovito primanje novokrštenika u
župnu zajednicu.
5.
Dječja liturgija - To već imamo i
potrebno je razvijati. Voditeljica je
Jasenka Burić
6.
“Bake sale” kava i kolači i ostale
slastice - bit će ih više u crkvenoj
dvorani. A o tome će povesti računa
gospođe Sonja, Tereza i Marija.
7.
Bolesnici, nemoćni i osamljeni - U

našoj zajednici ih je dosta. Već su
gospođe povele računa o tome.
Posjećuju ih. U novije vrijeme se taj
broj i proširio. Voditeljica toga je
Marinka Troha.
8.
Hrvatska škola i predškola Koridinatorica će biti Marija Došen.
9.
Project Advance - To je projekt koji
nas prati svake godine. Stvorit ćemo
mali odbor koji će o tome povesti
računa. Ako se želite prijaviti u to slobodno.
10.
Kolumbovi vitezovi - To je
organizacija pri župi. Neki članovi
župnog vijeća su i članovi Vtezova.
Suradnja je dobra.
11.
Mladi - često o njima govorimo, a još
ništa nismo poduzeli. O tome će
voditi brigu fra Slaven i netko od
mladih.
12.
Odnosi s nadbiskupijom Kordinatorica je Maria Došen.
13.
Richmond - Tu je kao i do sada Tomo
Luketić.
To su neke od službi koje će učiniti da naša
zajednica skladno djeluje i napreduje.
Nadamo se da će se više članova župne
zajednice u ovo uključiti. Prošla su vremena
kada je župno vijeće bilo “metla za sve”.
Vijeće je tu da koordinira i usmjeruje rad, a
svaki član zajednice treba biti spreman
preuzeti dio odgovornosti na sebe.

STEPIČEVO
Naša zajednica od samoga svog postanka
slavi spomen na bl. Alojzija Stepinca.
Nekada je naglasak više stavljan na
njegovu rodoljubnu notu i otpor
komunizmu. Čini se, nažalost da nam je i
danas potreban u tome smislu, ali mi
Stepinca slavimo u prvom redu kao sveca
koji je uzor svome narodu na svim
životnim područjima. Spomen na njega
ne smije doći na manje, jer bi to značilo i
propadanje zajednice.
Ove godine Stepinčevo slavimo u
nedjelju 8. veljače. Slavimo ga u našoj
crkvi, a nakon mise slvlje prenosimo u
Hrvatski kulturni centar.
Ulaznice su već u prodaji i možete ih
nabaviti na izlazu iz crkve ili pozivom u
župni ured.

Ulaznice su $ 50.00. Znamo
da nisu jeftine, ali s tom cijenom ćemo
pokriti troškove i ne računamo uopće na
zaradu. Jedino kada bismo napunili
dvoranu. I to bi se moglo kada bi bilo
više svijesti.

2015. U NAŠOJ ZAJEDNICI
Na sastanku Župnog vijeća napomenuli
smo i važnije događaje i proslave u
našoj zajednici:
Evo ih po redu:
1.
8. veljače - Stepinčevo
2.
18, veljače - Pepelnica, početak
Korizme
3.
29 ožujka - 4. travnja - Veliki tjedan
4.
5. travnja - Uskrs
5.
26. travnja - Prva sveta pričest
6.
3. svibnja - Potvrda
7.
10. svibnja - Majčin dan
8.
14. lipnja - Proslava sv. Ante
9.
16. kolovoza - Velika Gospa
10.
6 . rujna - Proslava Male Gospe
11.
7. studenog - Ribarska večer
12.
22. studenog - Večera za
dragovovljce
13.
29. studenog - Prva nedjelja došašća
14.
13. prosinca - Božićna priredba
15.
25. prosinca - Božić (petak)
To su nadnevci kojih će se naša župa
držati. Nadamo se da će se druge
organizacije prema tome uskladiti. Uskoro
ćemo nastojati rasporediti i piknike za sve
organizacije i društva.

PRIJECT ADVANCE
Kako je već spomenuto i na sastanku
župnog vijeća, Project Avance je s nama
svake godine. Trebat će stoga nešto učiniti
da nam se ne razvlači kroz cijelu godinu.
Javit ćemo se kada osnujemo tijelo koje će
o Projectu voditi računa. Gospođa Dragica
Vrban je svoj prilog već dala. Hvala!

GOSPA SINJSKA
Ove godine se slavi tri stota (300)
obljetnica Gospe Sinjske. Središnja
proslava bit će u Sinju na blagdan Velike
Gospe 15. kolovoza.
Naša zajednica je povezana s Gospom

Sinjskom. Nas često
nazivaju sinjski fratri.
Ne smijemo dozvoliti
da ta proslava prođe
bez nas.
Nastojat ćem je
svečano obilježiti i u
našoj zajednici. Pisat
ćemo o njoj - cijeli
mjesec svibanj
posvetit ćemo njoj.
Izvještavat ćemo vas o svemu što s događa
i kako se slavi u domovini.
Neka vas sve blagoslovi i prati svojim
majčinskim zagovorom čudotvorna Gospa
Sinjska.

BIBLIJA
Malo ćemo pauzirati ubog blagoslova kuća.
Bibliju ćemo opet započeti u srijedu 28.
siječnja.

Jedini i pravi sin
Na neki zdenac dolazile su obično tri žene.
Svaka je imala po jednog sina i usta su im
bila puna hvale za sinove. Svaka je nastojala
svoga sina prikazati sposobnijim i boljim od
drugih. Kako su to redovito činile sve tri,
nisu se mogle složiti čiji je sin ipak najbolji.
Jedne zgode ugledaše starca koji se umoran
od puta odmarao pored zdenca.
Najdosjetljivija majka predloži:
-“Evo prilike da konačno saznamo koja ima
pravoga i najboljega sina. Pozovimo, dakle,
svaka svoga i recimo neka izvede najbolje
umijeće, mudri starac će to vidjeti i što on
odluči neka vrijedi i za nas kako se ne bismo
više svađale.”
Druge dvije se složiše i učiniše po dogovoru.
Ubrzo se pojavio prvi sin. Bio je pravi
ljepotan, kako se samo gizdavo šepirio i
napinjao mišiće. Njegova majka je uživala,
sigurna da će starac ovakvu ljepotu morati
uvažiti i dodijeliti mu prvo mjesto.
Za njim je stupao drugi sin, pjevao je glasom
kakvoga nije bilo na daleko. Svima se dopala
pjesma i njegova majka pomisli da će uskoro
slaviti svoju i njegovu pobjedu.
Na kraju dotrči odnekuda s polja i sin treće
majke. Bio je jednostavan mladić; ni
izdaleka lijep kao prvi i glasom se nije

mogao usporediti s drugim, ali njegova mati
ga je voljela jer je bio dobar i marljiv. I on je
volio svoju majku te je požurio i uzeo
njezine vrčeve pune vode te ih ponio kući.
Prvi sin je usput hodao na rukama, a majka
svaki čas zastajkivala i odmarala ruke. Drugi
je izvodio rajske arije dok je njegovoj majci
grč skupljao lice jer su posude bile preteške.
Treći je s majkom odmakao daleko tako da
je ona obavila još drugih poslova dok su
njezine druge stigle sa zdenca.
Starac koji je za njima išao polako,
razmišljajući, popi čašicu rakije kojom mu
žene iskazaše gostoprimstvo, a na njihovo
pitanje:
- »Što kažeš o nasim sinovima?« on
odgovori:
- “Kojim sinovima me pitate? Ja sam vidio
samo jednog sina i taj je pravi.” Mislio je na
onoga koji je nosio vodu.

HIMNA ZA GODINU
POSVEĆENOG ŽIVOTA
Hvala redovnika
Gospodar si svijeta
Vidljivog, nevidljivog
Svi radosno slave
Tebe Boga živog.
Gospodar si žetve
Izađi na polja
Radnike pozovi
Nek je Tvoja volja.
Gospodar si mora
Na pučinu izađi
Kad stišaš oluju
Svoje vjerne nađi.
Gospodaru svega k sebi nas pozovi
Lice zemlje s nama u ljubavi obnovi.
Naša su Ti srca poput žrtvenika
Dajemo Ti s njega hvalu redovnika.
Malo je u polju vrijednih poslenika
Ti plodove primi svojih redovnika.
Tvoja riječ je sjeme u nama je nikla
U toj mekoj duši Tvojih redovnika.
Gospodar si mora
Na pučinu izađi
Kad stišaš oluju
Svoje vjerne nađi.
Gospodar si svijeta
Početak si i kraj
Posrnule dižeš
I vraćaš ih u raj.

