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VJERA OZDRAVLJA I OŽIVLJAVA ČOVJEKA
Zakoračili smo u mjesec rujan i nakon ljetnog odmora vraćamo se redovitim
dužnostima i obvezama. Pred nama je nova školska i vjeronaučna godina, novi
planovi, poslovi i aktivnosti. Treba snage, mudrosti i motivacije da ono što treba
učiniti donese i zadovoljavajuće rezultate. No, nisu bitni samo rezultati, nego osjećaj
da smo učinili ono što Gospodin od nas očekuje.
Kao vjernici osjećamo glad i žeđ za vječnim dobrima i zbog toga ovdje na
zemlji molimo Boga da nam bude blizu i želimo da naša župna zajednica nastavi svoj
hod kroz vrijeme u spasonosnoj Božjoj blizini. Božja blizina je ljekovita i svaka vrsta
nedostataka, slabosti i bolesti pred njom uzmiče. Ako je oštećen vid, on sljepoću
pretvara u vid; ako je usporen hod, hromi ustaju i hodaju; ako su u pitanje dovedeni
slušanje i govor, on nijemima daje govoriti a gluhima čuti; ako su iz društva isključeni,
on ih ponovno vraća u društvo jer zna da čovjek nije čovjek ako mu se uskrati društvo
ljudi i prijateljstvo s Bogom. Božja blizina, prema Izaijinim slikama, oživljava i
oporavlja cijelu prirodu. Isusovom pojavom među nama oživjela je slika Izaije
proroka, a njegova proroštva su se počela ostvarivati.
Čitamo u današnjem evanđeoskom odlomku kako su ljudi jednog gluhonijemog
čovjeka doveli k Isusu. Vjerovali su da ga može ozdraviti. I on je vjerovao. Ozdravio
je. Iz ove evanđeoske zgode možemo naučiti da vjera doista približava ljude Bogu.
Bog je od ljudi uvijek tražio vjeru, a kad ju je našao, sve drugo je činio s lakoćom.
Tada su potekli znakovi njegova kraljevstva, a ljudi su još više vjerovali. Tako je s
Kristom nastalo čitavo pokoljenje vjernika zvano kršćani.
Što je s našom vjerom? Jesmo li ovih ljetnih mjeseci mislili na Onoga koji daje
život i spasenje, ili smo se „odmarali“ i od tih duhovnih obveza?
Kako god bilo trebamo poraditi na tome da se Gospodin što više nastani u nama
i ozdravi sve što treba biti zdravo. Ovo vrijeme nakon odmora vrijeme je u kojem Bog
progovara svojim odabranicima. Pogledao je na nas i očekuje da i mi njega
pogledamo, prepoznamo i zajedno s njime gradimo bolji svijet.
Kad je vjeroučitelj na vjeronauku objašnjavao djeci ulogu vjere, rekao je:
„Pogledajmo kroz prozor. Nema se što puno vidjeti: ulica, ljudi kako se kreću, a ne
znamo odakle dolaze i kamo idu. Da pođemo na prvi kat, vidjeli bismo puno više:
cijeli trg i sve ulice koje u nj ulaze. Ako se popnemo na toranj naše crkve vidjet ćemo
cijeli naš grad kao na dlanu. Što se više dižemo, više vidimo.“
Tako je i s vjerom; što je jača vjera bliži smo Bogu i svijet izgleda zdraviji,
ljepši i sretniji. U evanđeljima je vjera podigla mnoge bolesnike u svijet zdravih i
sretnih ljudi. Vjera uzdiže čovjeka. Naša vjera će nas jednom podići tako visoko da
ćemo se naći kod Boga u nebu. Tamo je zauvijek i u svu vječnost sretan i blagoslovljen
svijet. Tamo Bog otire svaku suzu s naših očiju i uklanja od nas svaku vrstu zla i
bolesti.
Molimo Boga da nas oslobodi za odgovornu slobodu iz koje ćemo moći i
drugima svjedočiti čudesna Božja djela.
fra Martin Jaković
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1. ČITANJE: Iz 35, 4-7a
Uši će se gluhih otvoriti, njemákov će jezik klicati.
Recite preplašenim srcima:
"Budite jaki, ne bojte se!
Evo Boga vašega,
odmazda dolazi,
Božja naplata,
on sam hita da vas spasi!"
Sljepačke će oči tad progledati,
uši se gluhih otvoriti,
tad će hromi skakati ko jelen,
njemákov će jezik klicati.
Jer će u pustinji provreti vode
i u stepi potoci,
sažgana će zemlja postat jezero,
a tlo žedno - izvori.

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 146)
Hvali, dušo moja, Gospodina!
*****
On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
*****
Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
*****
Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
2. ČITANJE: Jak 2, 1-5
Nije li Bog izabrao siromahe baštinicima Kraljevstva?
Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!
Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u
bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: "Ti lijepo ovdje
sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!", niste li u
sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?
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Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu
bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?
EVANĐELJE: Mk 7, 31-37
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u
krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme
nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.
Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to će reći: "Otvori se!" I odmah mu se
otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više
razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti,
nijemima govoriti!"

MOLITVA VJERNIKA
Uputimo svoje prošnje Bogu moleći ga da nama očituje svoju moć te nas preobrazi na sliku
svoga Sina. Recimo zajedno:
Po svome Sinu, usliši nas Oče!
1. Za Crkvu predvođenu pastirima: da bude vjerna tvome poslanju naviještanja spasenja
svim ljudima, molimo te.
2. Za upravitelje narodâ i država: da se časno zalažu za izgradnju boljega i pravednijega
svijeta , molimo te.
3. Za ljude s posebnim potrebama: da im po prihvaćanju i služenju bližnjih bude iskazivana
ljubav i dostojanstvo koje si ti darovao svakome čovjeku, molimo te.
4. Za ovu zajednicu koja slavi euharistijsku gozbu ljubavi: da evanđelje tvoga Sina
navješćuje svjedočanstvom života, molimo te.
5. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih po Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi očistiš od svakoga
zla i grijeha te ih uvedeš u svoje kraljevstvo, molimo te.
Bože, ti si nam u svome Sinu iskazao milosrdnu ljubav i u njemu nas divno obnovio na novo
zajedništvo života. Ne prestani nas, molimo te, potpomagati snagom svoga Duha da svojim
riječima i djelima donosimo tvoje spasenje svim ljudima; po Kristu, Gospodinu našemu.
===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak:
(7.9.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Janja Hrkač i ostali iz obitelji
+ Iz obitelji Petrović, Švajcer i Sablić
U zahvalu sv. Antunu za Bibu
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Utorak:
(8.9.15.)

7.00:
19.00:

+ Zorka i Ambrozije Avelini
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda:
(9.9.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Anka i Kruno Kovačić
Na čast Srcu Isusovu
+ Mira i Ivan Kozjak

Četvrtak:
(10.9.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

Na čast Srcu Isusovu
+ Filip Šarić
+ Snježana Pavešić

Petak:
(11.9.15.)

7.00:
19.00:

Na čast Srcu Isusovu
Kumulativne

Subota:
(12.9.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Ruža Gelo
+ Karlo Miškatović
+ Ksenija Mihelj

Nedjelja:
(13.9.15.)

7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:

+ Stjepan Felja
+ Iz obitelji Ivanko
Za župu i župljane
+ Katica i Milan Šiprak, Barbara i Mirko Kekelj
+ Ljubica Miličević

Obavijesti:
Početak školske godine
Sutra započinje nova školska godina. Svim učenicima, roditeljima i prosvjetnim
djelatnicima želimo sretan početak nastave. Zaziv Duha Svetoga za sve njih bit će u nedjelju,
20. rujna, za vrijeme svete mise u 9.00 sati.
Zaručnički tečaj
Sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do petka, u našoj župi održat će se zaručnički tečaj.
Tečaj će se održavati u samostanskoj dvorani «Sv. Franje» s početkom u 19.30 sati.
Sv. Antune, moli za nas
Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje
sv. Antuna.
Župno pastoralno i ekonomsko vijeće
U srijedu 9. rujna u 19.30 sati održat će se sastanak Župnoga pastoralnog i
ekonomskog vijeća (u glazbenici).
Vojska Bezgrešne
U subotu u 9.00 sati u župnoj crkvi sv. Antuna održat će se redoviti mjesečni susret
Vojske Bezgrešne.
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Pastoralni kalendar
U tijeku je izrada Pastoralnog kalendara za novu pastoralnu godinu. Molimo sve
voditelje molitvenih i ostalih zajednica da kroz sljedeći tjedan informiraju župni ured o
željenim terminima svojih susreta kroz ovu pastoralnu godinu, kako bi na vrijeme mogli
isplanirati aktivnosti u našoj župi.
Susreti zajednica, župna kateheza i Euharistijsko klanjanje započinju početkom
listopada.
Izbor novih članova Pastoralnog vijeća župe
U rujnu ove godine završava petogodišnji mandat članova Pastoralnog vijeća župe.
Stoga je potrebno napraviti izbor novih članova. Izbor vijećnika održat će se u nedjelju 20.
rujna nakon svih misa.
Pravo izbora ima župljanin župe koji je navršio 18 godina, koji je primio sakramente
inicijacije, koji je u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom, te se odlikuje čvrstom vjerom,
ispravnim životom i razboritošću. A pravo da bude izabran ima svaki župljanin koji ispunjava
gore navedeno.
U vremenu do 20. rujna župljani imaju pravo predložiti kandidate koji aktivno
sudjeluju u životu župne zajednice. Ime i prezime kandidata treba napisati na papir,
obrazložiti zašto mislite da je osoba prikladna za ovu službu i u zatvorenoj kuverti predati u
župni ured ili bilo kojem članu Pastoralnog vijeća. Komisija će otvoriti kuverte s vašim
prijedlozima i odabrati 21 kandidata čija će imena biti na glasovnici. U nedjelju 20. rujna
svaki župljanin koji to želi moći će uzeti jednu glasovnicu i zaokružiti trećinu kandidata.
Prvih sedam kandidata s najviše glasova biti će predloženi za nove članove vijeća uz ostale
koje po službi imenuje župnik. U prijedlozima treba paziti ima li osoba uvjete za ovu službu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODOČAŠĆA
 MARIJA BISTRICA: nedjelja, 13. rujna 2015.
284. zavjetno hodočašće grada Zagreba na Mariju Bistricu. Polazak je u 7.00 sati ispred
župne crkve. Cijena puta je 50 kn. Prijave do 8. rujna.
 PADOVA: subota, 26. rujna i 24. listopada 2015.
Redovito hodočašće u Padovu u organizaciji naše župe i Veritasa – Glasnika sv. Antuna
Padovanskoga. Polazak je u pola noći s petka na subotu ispred župne crkve, a povratak u
subotu oko 22.00 sata. Cijena puta je 230 kn.
 TRSAT: četvrtak, 8. listopada 2015.
Tradicionalno godišnje hodočašće vjernika naše župe na Trsat. Polazak je u 6.00 sati ispred
župne crkve. Cijena puta je 100 kn. Prijave do 1. listopada.
 PAVLOVIM STOPAMA PO GRČKOJ I TURSKOJ: 14. do 23. listopada 2015.
Skraćeni program u posebnom prilogu. Kompletan program hodočašća možete vidjeti na
stranici naše župe www.sv-antun.hr , a možete ga dobiti i u župnom uredu.
Za sva hodočašća: informacije, prijave i uplate u župnom uredu u uredovno vrijeme (od
ponedjeljka do petka od 10 do 12 i od 16 do 18 sati).
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HODOČAŠĆE PAVLOVIM STOPAMA
PO GRČKOJ I TURSKOJ
14. – 23. listopada 2015.
14.10.2015. SRIJEDA: ZAGREB–SKOPLJE–BEREJA–KALAMBAKA
15.10.2015. ČETVRTAK: METEORA – DELFI – LUTRAKI
16.10.2015. PETAK: KORINT – MIKENA – NAUPLION – EPIDAUR – KORINTSKI
KANAL
17.10.2015. SUBOTA: ATENA
18.10.2015. NEDJELJA: ATENA – SOLUN
19.10.2015. PONEDJELJAK: SOLUN – FILIPI – ČANAKALE
20.10.2015. UTORAK: ČANAKALE – TROJA – KUŠADASI
21.10.2015. SRIJEDA: KUŠADASI – EFEZ – BURSA
22.10.2015. ČETVRTAK: BURSA – ISTANBUL
23.10.2015. PETAK: ISTANBUL – ZAGREB

------------------------------------------------------------------------------------------------CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI:
940 EUR (7.295 KN)
Cijena aranžmana uključuje:
- prijevoz autobusom prema programu putovanja
- prijevoz zrakoplovom na relaciji Istanbul – Zagreb s uračunatim taksama zračnih luka
- 9 polupansiona u hotelima 3* i 4* u dvokrevetnim sobama (klima, tuš/wc, tv, telefon)
- duhovno vodstvo
- turističkog pratitelja
- mjesne turističke vodiče na lokalitetima (Atena, Solun, Troja, Efez, Istanbul)
- putno zdravstveno osiguranje osiguravajuće kuće Allianz Zagreb d.d.
- izdavanje turske vize
- jamčevinu za turistički paket aranžman, osiguranje od odgovornosti, PDV i troškove
organizacije
Odgovorni organizator:
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG, ZAGREB, SVETI DUH 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bog je moja oaza
Bog je moja oaza.
On me poziva da izađem
iz moje pustinje
i govori mi o svojoj ljubavi.
Govori mi da svaki cvijet
za mene cvate,
i da svako stablo
za mene rodi svoj rod,
i da svaka ptica
za mene pjeva.
Phil Bosmans
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