
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR “ Sv. Leopold B. Mandić” 

22 Fitzgerald Road Sunshine West Vic 3020                                                                   

Po Box 366 Sunshine Vic 3020                                                                                             

p : 03 9363 7434   e: hkcmelbourne@gmail.com    

                Svećenik: Vlč. Josip  Grubišić  m: 0481 357 221    

                                     

TJEDNI LISTIĆ                                                                                                                
24. siječanj 2021.  3.NEDJELJA KR GODINU                                           

 

 
Prolazi obličje svijeta 
 
Kad čujemo da prolazi obličje ovoga svijeta i da je vrijeme u kojem živimo, kratko 
(usp. 1 Kor 7, 29-31), tada bismo najradije kazali: “Ne! Ne tako brzo. Dragi Bože, daj 
nam još vremena. Život prolazi tako brzo; još nismo ni započeli pravo živjeti, a već 
moramo misliti na kraj…” Ima naime i suprotnih primjera: ljudi, koji su neizlječivo 
bolesni ili su već na smrti i čekaju izbavljenje od svoje patnje! Ali nije normalno žel-
jeti, da ovaj zemaljski život po mogućnosti što brže prođe. 
 
Što dakle traži Crkva od nas kad nam u današnjem čitanju apostola Pavla naviješta, da 
uživamo ovaj svijet, kao da ga ne uživamo. To nekako zvuči kao preziranje svijeta i 
odricanje od svijeta. Mi ćemo s pravom kazati: “To ne može biti. Tko je to vidio ne 
dati čovjeku živjeti! Ja bih želio biti u svijetu, radovati se i dokazati se u životu.” 
Apostol Pavao, čije obraćenje slavimo za koji dan, (25. siječnja), doslovno piše: 
“Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i 
koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju.” Da, čemu to? 
Kako može Bog, kako može Crkva to od nas tražiti?! 
 
Ima ljudi koji potiskuju svaku misao glede završetka svoga života i ne dopuštaju pitan-
je što će biti poslije smrti. Oni bi htjeli pod svaku cijenu produžiti svoj život do 
beskonačnosti. Sada je pitanje što nam Pavao uistinu želi reći: on nam ne želi oduzeti 
nadu i radost, nego naprotiv, on traži primaoce svoga pisma u Korintu i u budućnosti, 
vodi i nas jednoj nadi i radosti koja ne prolazi. On bi nam htio pomoći da nađemo 
pravu mirnoću. Tu mirnoću može priuštiti sebi onaj koji je svoje srce usidrio gdje su 
prave radosti, gdje moljac ne izgriza odjeću, gdje novac ne gubi svoju vrijednost i gdje 
nekoga ne napuštaju prijatelji. Na taj način vjera u nebesko kraljevstvo nije bijeg iz 
svijeta u neki dvorac, nego u živo središte našega života u kojem stvarnosti ovoga 
vremena u mirnoći možemo susresti. 
Mi ne možemo izmijeniti prolaznost života. Ali on ima cilj i smisao iz kojih se uvijek 
nešto događa. Sigurni smo u dragoj ruci Božjoj. On nas ne napušta. Trudimo se svako-
ga dana nanovo vjerovati njegovoj Riječi, i njegovoj poruci. U sakramentima Bog nas 
jača svojom milošću. 
 
S punim povjerenjem gledajmo i na Majku Božju! Ona nam može dati utjehu koju 
trebamo u svakidašnjem životu, da bismo izdržali u svakidašnjim zahtjevima. Tada će 
naše vrijeme biti ispunjeno vrijeme (usp. Mk 1,15), u kojem susrećemo Boga i čovjeka 
u ljubavi. Ne trebamo se bojati, jer sve dragocjeno ostaje za vječnost. 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  25. siječanj  NEMA MISE                                                                                
Utorak:           26. siječanj  NEMA MISE                                                                                                             
Srijeda:           27. siječanj NEMA MISE 
Četvrtak:        28. siječanj NEMA MISE                                                                                                   
Petak:             29. siječanj NEMA MISE 
Subota:           30. siječanj u 18 sati                                                                                                
Nedjelja:        31. siječanj   u 9 i 11 sati. 4. Nedjelja kr.god. Sv. IVAN BOSCO 
                                                                                                                                                                     

DAROVATELJI:    

Za crkvene potrebe: Ika Validžić, Obitelj Ivana Dernaj, Stipe Sučić, Nikoal i 
Slavica Fratrić,  

Otplata duga:  Budimir i Kathy Čarapina,   

Na čast Gospi: Zora Perija, Albina Sereti,  

Kuhinja:  Budimir i Kathy Čarapina,   

Caritas:  

Kruh sv. Ante:   

Na čast sv. Ante:  

Božični dar/svećenik:  Kata Jolić, Veselko i Marija Blažević, Ljubica 
Hrastov,  

Na duša u čistilištu:  

ZA STRADALE U POTRESU U HTVATSKOJ:  $15.230 

Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Kako je ograničeni broj koji mogu biti nazočni u crkvi po jednoj osobi 

na 2 kvadratna metra, molimo da se prijavite u župski ured. ZA  

NEDJELJNE SVETE MISE PRIJAVA JE SRIJEDOM. MOLIO 

BIH DA KORISTITE KUĆNI BROJ ILI MOJ MOBITEL. 

PREMINULI SU: +SVETOZAR BATUR(66) i pokopan na 

groblju Keilor. + LUCY ZAFIROVSKA(65). Sprovod je u srijedu 

27.01. u 10.sati. + MATO SMOLJKO. Sprovod je u petak 29.01. u 

10.30 sati. Obiteljima iskrena sućut i kršćanska utjeha. Pokoj vječni.... 

OBAVIJEST: Australian Croatian Community Services 

zapošljava osobe koji vole brinuti o drugima tj. Starijima. 

Program paketa kućne skrbi. Nazvati Višnju na 0499 808 

352. 

VJERONAUK za Prvopr ičesnike i Kr izmanike počinje u 

petak 9. travnja 2021. u 7 pm. Molimo roditelje da prijave 

djecu do 1.ožujka 2021.  

BLAGOSLOV KUĆA: Službeno je završio blagoslov 

kuća.  Zahvaljujem se iskreno na lijepom prijemu i Vašim 

darovima. Vlč. Velimiru Maglica. Također vozačima koji su 

vozili i uveliko pomogli. Ostajem na raspolaganju za one 

koji nisu bili doma i žele blagoslov. Hvala  

U ime Božje ženi se: Peter Anthony KARDUM rod. 

8.1.1988. u Melbourne od oca Ante Kardum i majke 

Mladenke r. Torbarina i uzima Mariju ŠUMANOVIĆ rođ. 

20.01.1984. u Melbourne od oca Bože Šumanović i majke 

Kate r. Baković. Mladić i djevojka se oglašavaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 


