Listić udruge Molitveni vijenac Kraljice obitelji

Uskrs 2019.

„Hoću da bacam snopove Božje svjetlosti!”
Dragi svećenici, redovnici i redovnice, dragi molitelji Molitvenog vijenca Kraljice
obitelji!
Uskrs je blagdan radosti, svjetla i pobjede: života nad smrću, pravde nad
nepravdom, mira nad nemirom! Isus Uskrsli podiže naš pogled prema suncu, grije
nas i život nam daje u izobilju. Naši grijesi, nemari i propusti ostali su u dubini groba!
Gospodin nas je oslobodio!
Gospa nas je po nadahnuću Duha Svetoga pozvala da molitvom, postom i pokorom
zaustavimo zlo koje se nadvilo nad naše obitelji, Crkvu i Domovinu. U toplini Njezina
srca našli smo sigurnost i mir, otkrili hrabrost i odlučnost i kao tihe žeravice naših
obiteljskih i župnih zajednica želimo bacati snopove Božje svjetlosti!
Zbog duha zla koji mrzi život, brak i obitelj i duha prošlosti koji nas razdvaja,dužni
smo boriti se i razderati srce požudama svijeta.
Gospa će nam pomoći izmoliti plamen nove
„Neću da moji dani
Pedesetnice koja će zagrijati i obratiti mnoga
proteku
izgubljena srca! Uskrsnuti će naša Hrvatska i
Mračni, u tihu lijuć se
narod uzljubiti Božje zapovjedi - samo moramo
rijeku Vječnosti.
ustrajati!
Putove moje pjesan
nek prati
Sretan i radostan Uskrs želi vam vaša
Orla, što s plamenim
suncem
Marina Šturlić
se brati.
„
predsjednica MVKO
Kuda koračam,
Hoću da bacam
Snopove zlatne
svjetlosti”
Izidor Poljak
T. Ivančić

Uskrs je prolaz u život,
u pobjedu, u povjerenje,
u ljudskost koja više nikada ne
može prestati.“
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- Ni ove godine nisu naši članovi
propustili da se u velikom broju
odazovu
i
pridruže
našem
zajedničkom hodočašću u Karlovac
uoči blagdana dragog nam svetog
Josipa. Rijeke ljudi iz svih krajeva
Lijepe naše slile su se te sunčane i
tople subote s različitim potrebama
i nakanama; stariji i mlađi žitelji
naše Domovine, cijele obitelji sa dječicom, a posebno valja istaknuti lijepi broj
mladića, očeva, muževa i djedova. Netko je lijepo zaključio da se naši muževi od sv.
Josipa osjećaju posebno pozvani i zato mu rado hodočaste. Istina je da ih društvo
često marginalizira i oni tako „stjerani u kut” propuštaju priliku biti glava obitelji u
pravom smislu te riječi. Primjer života sv. Josipa i njegov zagovor kod Boga siguran
je put kojim se naši očevi mogu izboriti za svoju ulogu u društvu i obitelji.
Zahvaljujući poticajima i preporukama mons. Antuna Sentea, rektora svetišta, koji
nam je održao jesensku duhovnu obnovu, u našim se vijencima počela moliti
Josipova krunica i održavati pobožnost sv. Josipu kroz devet srijeda do svetkovine
tog dragog i šutljivog sveca. Posebno nas raduje činjenica da su krunicu srijedom
predvodili naši muževi, a i u mnogim našim obiteljima se molilo i častilo sv Josipa.
Posebno nas je veselio dolazak naših molitelja iz Virovitice koji su hodočastili sa
svojim župnikom jer su oni naši najnoviji članovi. Nadamo se da su podijelili s nama
radost zajedništva jer svi smo mi Marijina djeca koja se stavljaju Njoj u službu da se
po nama, našim prošnjama i raskajanim srcima, dogodi duhovni i moralni uzlet
hrvatskog naroda i povratak Božjim zapovijedima.

„Uskrs je
eksplozija
svjetla, mira,
slobode i ljubavi.“
T. Ivančić

MOLITVA OCA
Josipe, koji si Isusa prihvatio i volio
kao svoje dijete, rasvijetli me da
shvatim vrijednost mog djeteta
kako bih ga sve više cijenio i volio.
Daj da me svaki problem i bolest
moga djeteta potakne i izazove na
još veću ljubav. Pomozi mi da još
više volim svoju ženu, majku
našeg djeteta.
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- Prve korizmene subote okupili su se članovi Molitvenog vijenca Kraljice obitelji pod Marijinim
plaštem u zagrebačkim Remetama. Voditelj duhovne obnove bio nam je svećenik, pavlin, pisac
i naš najpoznatiji borac za život nerođenih pater Marko Glogović. Živimo u vremenu otuđenosti
i samoće, kaosa u glavama, različitih bezbožnih ideologija, istine kao konstrukta u kojem su ljudi
sami odredili što je istina, a što nije, i prema toj istini žive...Detektirali smo da je Crkva kao
institucija razgoljena, samostani u krizi, obitelji se raspadaju, djeca ustaju protiv roditelja,
događaju se prirodne katastrofe, nigdje nema mira ...čak je i vrijeme kao Bog skratio i žalimo
se da nemamo vremena za molitvu, zajedništvo ili čitanja Riječi Božje!
A upravo je Riječ Božja upućena nama jedini kompas
današnjem svijetu! Ona nas poziva na obraćenje!
Obratiti se i vjerovati Evanđelju znači razderati srce i
odreći se duhova koji vladaju svijetom.Obratiti se znači
zavoljeti svije neprijatelje koji su nam nanijeli zlo,
oklevetali nas ili nas ponizili. Isus je nelogičan, ali i
neshvatljivo milosrdan i zato to traži i od nas- rekao je
p. Marko.
Korizma je milosno vrijeme, pogodno za činjenje, pokret, akciju, za obraćenje - a to nije lako!
Budi vruć ili hladan - samo nemoj biti mlak! Naučili smo previše kukati, samosažalijevati se i
prstom upirati u druge i svi su nam za sve krivi - vlada i Crkva, učitelji i doktori! Najteže je sebe
promijeniti i pokrenuti se! Dok protivnici vjere i Krista neumorno rade, mi Hrvati samo
jadikujemo; i zato jesmo tu gdje jesmo. Do kraja života imat ćemo razloga za kukanje jer će nas
uvijek nešto boljeti, netko će nas ogovarati, ponižavati, bit ćemo prevareni, isti oni koji idu u
crkvu, pristupaju sv. pričesti neće nam isplatiti plaće - uvijek će biti nepravde!
Iziđimo ove korizme u većem broju pred naše bolnice, na Golgote današnjice gdje se razapinje
Isus u nerođenima! Budimo graditelji na razvalinama naše povijesti da bi nam djeca znala istinu
i mogla se riješiti duhova prošlosti. Budimo popravljači pukotina, izvor žive vode koji će krijepiti
našu djecu i unuke da ne potonu duhom. Kopajmo i tražimo u Riječi Božjoj jer to je škrinja puna
blaga u kojoj ćemo naći odgovore za današnje vrijeme - poučio nas je p. Marko. Samo se tada
nećemo bojati zla i naša će svjetlost zasjati u tami ovoga svijeta!
Potrebno je preko Gospe zazivati Duha Svetoga na nas i naše obiteljske i
župne zajednice i nastojati živjeti vrlo, vrlo katolički! PROBUDITI SE,
OTRIJEZNITI SE, RAŽARITI I OSNAŽITI SE, i biti hrabri i odlučni u promicanju
Kristovih načela u našim sredinama! Ako smo živjeli od formalnosti postanimo duhovni, ako smo zanemarili vjerski odgoj naših mladih potrudimo se više i temeljitije. Vjeru trebaju pratiti djela - to je ono na što
nas potiče Duh mira i zajedništva koji obnavlja zemlju i svakom živom biću
vraća dostojanstvo. Molimo se zajedno da u toplini Marijina srca nađemo
poticaje, ohrabrenje i snagu kako bismo ustrajali u molitvi, žrtvi i pokori.

3

-Na blagdan Navještenja BDM u Velikoj Gorici 25.ožujka 2019. vodstvo MVKO zavjetovalo se
na molitvenu obvezu duhovnog posvojenja.
Duhovno posvojenje je obveza, stoga se svatko tko je želio od članova Molitvenog vijenca
privatno zavjetovao s nakanom spašavanja začetog života u opasnosti namjernog usmrćivanja
abortusom. Kroz narednih 9 mjeseci molitvom i žrtvom svatko se od nas obvezao pratiti dijete
poznato samo dragom Bogu, te njegove roditelje, osobito majku.
Ovaj način molitve i žrtve za spas nerođenih prikladan je za starije članove koji ne mogu dolaziti
moliti pred bolnice. Upravo je zato od mnogih molitelja duhovno posvojenje s radošću
prihvaćeno. Vrlo smo lijepo primljeni i pozdravljeni od župnika i molitelja iz Velike Gorice, zato
bi bilo lijepo da i druge i svake sljedeće godine na blagdan Navještenja BDM idemo u pohode
Velikogoričanima i obnavljamo naš zavjet za nerođene.
-U korizmenu kampanju međunarodne inicijative
„40danazaživot“ uključili smo se 06. travnja 2019.
molitvom ispred KBC „Sestre milosrdnice“. Okupilo
se oko 30 molitelja na sabranu i zdušnu molitvu.
Molila se „Krunica Gospe od sedam žalosti“ (koju
preporuča Udruga „Betlehem“), „Snažna krunica
protiv zloga“ te litanije „Majke dobroga savjeta“.
U naše molitve za mir, dobro i dobar savjet svakoj
duši u tjeskobi, uključili smo sve prisutne, sve
gradove naše domovine kao i cijeli svijet. Molitveni skup završili smo molitvom „Zdravo Josipe“
kako bi još jednom svrnuli sveti pogled tog moćnog zaštitnika Crkve i hrvatskog naroda, na naše
obiteljske brige, zdravlje i posao. Svim moliteljima hvala na velikodušnom sudjelovanju i neka
nas sve i dalje nosi geslo „Sve obnoviti u Kristu po Mariji s Josipom“.

„Uskrs je dan

čovjeka, to je dan vječne nade, dan nove povijesti čovječanstva“ – T. Ivančić

Najave od Uskrsa do Božića:
 18.05.2019. –Hodočašće
Majci Božjoj Bistričkoj
 31.08.2019. –
Tradicionalno hodočašće
Gospi od Krasnog
 28.09.2019. – Redovna
godišnja skupština u
Remetama
 08.10.2019. – Hodočašće u
Krašić

-“Zato je jako važno o tome osvještavati mlade ljude, ali sve počinje
u obitelji. Ako shvatiš da je život svet i ako shvatiš kad on počinje,
onda ćeš se znati ispravno postaviti kad dođu te situacije. Ženu koja
razmišlja o pobačaju i njenu obitelj u odluci za život mogu osnažiti
stručnjaci, volonteri u crkvi i župi ili bračnom i obiteljskom
savjetovalištu.”- Voditelj Ureda HBK za život i obitelj dr. PetarKrešimir Hodžić. Mi bismo ovdje nadodali i TEBE - da i ti

osnažuješ u odluci za život jer Život počinje začećem!
Kontakt:
Udruga " MOLITVENI VIJENAC KRALJICE
OBITELJI", Mošćenička 3, Zagreb
e-mail: molitveni_vijenac@yahoo.com
telefon: Marina Šturlić, predsjednica, 091/523 3471
Iva Buljan, tajnica, 099/506 9989
e-mail: biva72@gmail.com
žiroračun: HR3523600001102097929
web adresa: www.mvko.hr
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