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SVJETLO KOJE DAJE NADU

Prema izvještaju iz Evanđelja Josip i Marija prinijeli su dijete Isusa u hramu. Bio je to običaj i 
obred onoga vremena koji se odnosio na svakog prvorođenca u obitelji. Međutim, ova okolnost 
prikazanja u hramu donosi nam neke vječne sadržaje vjere i čovjekova traganja za Bogom. Spominje 
se svjetlo, spominje se prosvjetljenje. Uz ovaj se blagdan blagoslivljaju svijeće i one postaju znakom 
Isusa Krista.

Isus je svjetlo svijeta. On je to za sebe rekao, ali i svojim životom potvrdio. A čovjek je u 
neprestanom traganju za svjetlom, u neprestanom traganju za prosvjetljenjem. Ograničen u svojim 
mogućnostima, čovjek osjeća da ne može sam po sebi doprijeti do pune istine, do potpunog svjetla. 
Mnogo puta ne vidimo jasno, ne znamo što činiti. Posebno čovjeku izmiču one vječne istine o smislu 
života i o ljubavi koja je u Bogu. 

U traganju za svjetlom nude se različite metode i putovi prosvjetljenja. Čovjek je lakom za 
ponudama koje mu omogućuju uranjanje u dubine svijeta, života i vječnosti. Danas je pred nas 
postavljen Isus. Starac ga Šimun prepoznaje. „On je svjetlo na prosvjetljenje naroda!“ izjavljuje Šimun 
starac. I za nas kršćane nema više i ne smije biti više nekih drugih putova i metoda, nekih napora i 
umovanja jer Isus je naše svjetlo, Isus je naše prosvjetljenje. 

Znak svjetla jako nam puno govori. To su najbolje osjetili oni koji su morali u vrijeme rata 
zamračivati domove i ulice, gradove i sela. Osjetili su što je značilo u tim okolnostima malo svjetla do 
kojega su mogli doći, a koje im je davalo malo nade da će jednom zasjati veliko svjetlo.

Puno nam govori i znak zapaljene svijeće. To je u našim kršćanskim životima živo svjetlo. 
Takav znak primamo na krštenju, a znači svjetlo vjere i zajedništvo s Isusom u čije se ime krstimo. 
Svijeća se pali i kod drugih prigoda i može raspršiti tamu smrti. Svaka svijeća koja gori govori i o 
nama samima, ali i nama govori. Kao da naša zapaljena svijeća s nama moli i za nas moli. Obogaćuje 
našu molitvu. Zato se kod naših sastanaka pale svijeće na oltaru da bude susret u vjeri bogatiji. 
Vjernici pale svijeće u svetištima jer svijeća nastavlja gorjeti i kad čovjek ode iz svetišta. Ta zapaljena 
svijeća želi produžiti susret i prisutnost s Isusom Kristom. Nemojmo se čuditi što Isus želi da i mi 
postanemo svjetlo u ovom vremenu. “Vi ste svjetlo svijeta”, govori Isus svojim učenicima. Što je više 
mraka, potrebnije nam je svjetlo. I u ovom našem vremenu tako nam je silno potrebno svjetlo vjere, 
nade i ljubavi. Isus bi htio po nama biti prisutan svim ljudima koji gladuju za istinom, koji su potrebni 
prosvjetljenja. Postajemo na taj način službenici svjetla.

Dok čitamo političke smicalice, crne kronike, ratna izvješća ili gledamo dnevnike i emisije s 
različitih ratišta, izgleda nam kao da je toliko mraka na ovom svijetu. Divno je u tom prostoru osjetiti 
da ima ljudi koji su spremni činiti dobro svakome koji je u potrebi; da ima onih koji su prošli kroz 
teška iskušenja grubosti i nasilja i sačuvali srce čisto za praštanje, da ima onih koji vjeruju da će ljubav 
pobijediti. Sve su to svjetla, sve je to izazov novog, prosvijetljenog života. To budi u srcima novu 
nadu, to daje snagu za život.

Isus nam je poručio i poručuje da budemo svjetlo u svijetu, da budemo svjetlo svijeta. 
Mi smo svjetlo ako živimo po vjeri i ako živimo ono što vjerujemo. Mi smo svjetlo svijeta ako 

svijetlimo poput svjetla krsne svijeće koja nam je dana u ruke kod svetog krštenja.
Naše srce mora gorjeti i od svete ljubavi, poput svjetla prvopričesničke svijeće, koju držimo u 

ruci na dan kada se Isus u svetoj hostiji po prvi put sjedinio u ljubavi s nama. Poput svijeće trebamo se 
i mi istrošiti u revnosti i ljubavi prema Bogu u revnom održavanju njegovih zapovijedi u borbi protiv 
grijeha i u izbjegavanju grešnih prigoda.

Uz krsnu i prvopričesničku svijeću u našoj će ruci jednom plamtjeti i smrtna svijeća. Nemirno 
će tada plamtjeti u našoj drhtavoj ruci i bacati svoje svjetlo put visina. Podsjećat će nas na našu 
kršćansku nadu koja će i nas podići put visina k nebeskim željama. Kršćanska nada mora nam ulijevati 
čežnju za vječnim, neprolaznim dobrima. Mora nas podizati u visine iznad ovih zemaljskih prolaznih 
radosti. 

Uz vjeru, nadu i ljubav, što ih označuju krsna, prvopričesnička i smrtna svijeća, trebamo biti 
svjetlo svijeta i po drugim krepostima. Osobito po poniznosti, čistoći, umjerenosti, jakosti, pravednosti 
i ljubavi prema bližnjima. Mi smo danas dobili svoje svjetlo koje ima moć probiti se kroz svaku tamu i 
doprijeti do duše svakog čovjeka. Podignimo svoje oči danas tom svjetlu, otvorimo mu svoje srce da 
ga obasja i osvoji. Prepustimo se neka nas ogrije to svjetlo koje daje nadu. 

fra Marko Vrdoljak
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PRIKAZANJE GOSPODINOVO - SVIJEĆNICA

1. ČITANJE: Mal 3, 1-4

Doći će u Hram svoj Gospodin koga vi tražite.

Ovo govori Gospodin Bog:
Evo šaljem glasnika
da put preda mnom pripravi.
I doći će iznenada u Hram svoj
Gospod koga vi tražite
i Anđeo Saveza koga žudite.
Evo ga, dolazi već –
govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska
i tko će opstati kad se on pojavi?
Jer on je kao oganj ljevačev
i kao lužina bjeliočeva.
I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.
Očistit će sinove Levijeve
i pročistit će ih
kao zlato i srebro,
da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.
Tad će biti draga Gospodinu
žrtva Judina i jeruzalemska
kao u drevne dane
i kao prvih godina.

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 24)

Tko je taj Kralj slave?
To je sam Gospodin.
*****

„Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!“
*****

„Tko je taj Kralj slave?“
„Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!“
*****

„Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!“
*****

„Tko je taj Kralj slave?“
„Gospodin nad Vojskama –
on je Kralj slave!“
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2. ČITANJE: Heb 2, 14-18

Trebalo je da u svemu postane braći sličan.

Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso,
i sam on tako postade u tome sudionikom,
da smrću obeskrijepi onoga
koji imaše moć smrti, to jest đavla,
pa oslobodi one koji - od straha pred smrću –
kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
Ta ne zauzima se, dašto, za anđele,
nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.
Stoga je trebalo
da u svemu postane braći sličan,
da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik
u odnosu prema Bogu
kako bi okajavao grijehe naroda.
Doista, u čemu je iskušan trpio,
može iskušavanima pomoći.

EVANĐELJE: Lk 2, 22-40

Vidješe oči moje spasenje tvoje.

Kad se, prema Mojsijevu Zakonu, navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u 
Jeruzalem, da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško 
prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u Zakonu 
Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića.

Živio tako u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, 
iščekivaše Utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće 
vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan Duhom dođe u Hram. I kad 
roditelji uniješe dijete Isusa, da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, 
blagoslovi Boga i reče:

„Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje
spasenje tvoje,
koje si pripravio
pred licem sviju naroda:
svjetlost na prosvjetljenje narodâ,
slavu puka svoga izraelskoga.“

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, 
majci njegovoj:

„Ovaj je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - 
a i tebi će samoj mač probosti dušu! - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!“

A bijaše neka proročica Ana, kći Fanuelova, iz plemena Aserova, žena veoma odmakla u 
godinama. Nakon djevojaštva s mužem je živjela sedam godina, a sama kao udovica do 
osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću 
služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje 
Jeruzalema pripovijedala o Djetetu.

Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A 
Dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti - i milost je Božja bila na njemu.
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MOLITVA VJERNIKA

Slaveći blagdan Prikazanja Gospodinova uputimo  u svoje molitve za Crkvu i svijet te mu 
puni pouzdanja recimo:

Prosvijetli nas, Gospodine, svojimsvjetlom!

1. Da tvoja sveta Crkva sjaji istinskim svjetlom ljubavi i istine, molimo te.

2. Da službenici oltara svoj život nesebično prikazuju Bogu Ocu, molimo te.

3. Da sve kršćane svijeta privedeš k jedinstvu, molimo te.

4. Da upravitelje plemenâ i narodâ upravljaš putem mira, molimo te.

5. Da sve one koji su ti posvetili svoj život obdariš ustrajnošću, molimo te.

6. Da u osobama starije životne dobi prepoznajemo tvoj blagoslov, molimo te.

7. Da se u ovoj zajednici uvijek susrećemo kao braća i sestre, molimo te.

8. Da naši pokojni uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, ti si u ljudskom tijelu, po rukama Blažene Djevice Marije, danas 
prikazan u Hramu. Molimo te, prati nas svojom pomoći da i mi sav svoj život čiste duše 
prikažemo vječnom Ocu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, Bog po sve vijeke 
vjekova.

===================================================================

Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:

Ponedjeljak: 7.00: + Blaženka
(3.2.20.) 19.00: + Valerija Ljubić

Utorak: 7.00: + Lucija Barišić
(4.2.20.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna

Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda: 7.00: + Iz obitelji Krog i Mikulić
(5.2.20.) 19.00: + Katarina Pušić

Četvrtak: 7.00: + Štefanija Benković
(6.2.20.) 19.00: + Nikica Martić i Josip Kobešćak

Petak: 7.00: + Janja Hrkač i ostali iz obitelji
(7.2.20.) 19.00: Kumulativne

Subota: 7.00: + Stipe Bošnjak
(8.2.20.) 19.00: + Ivka i Andrija Grubeša



5

Nedjelja: 7.30: + Marija i Mijo Bogović i ostali iz obitelji
(9.2.20.) 9.00: + Šime i Josip Valčić

10.30: Za župu i župljane
12.00: + Petar i Marija Stojanov
19.00: + Franciska Miklenić

Obavijesti:
Susret s Riječju

U ponedjeljak poslije večernje svete mise je „Susret s Riječju“. Susret je priprema za 
nadolazeću nedjelju uz molitveno čitanje Svetog pisma „Lectio divina“.

Sv. Antune, moli za nas
Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje 

sv. Antuna.

Susret s roditeljima krizmanika
U utorak nakon večernje svete mise susret je s roditeljima krizmanika. Susret je 

obavezan za jednog roditelja ili staratelja.

Euharistijsko klanjanje
Srijedom od 8.00 do 18.00 sati euharistijsko je klanjanje pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. Presveto će biti izloženo u kapelici Svetoga Križa (u župnoj crkvi).

Susret s roditeljima prvopričesnika
U srijedu nakon večernje svete mise susret je s roditeljima prvopričesnika. Susret je 

obavezan za jednog roditelja ili staratelja.

Sastanak Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća - Bijenik
U četvrtak u 20.00 sati održat će se susret Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća na 

Bijeniku.

Prvi petak
Sljedeći petak je prvi u mjesecu pa ćemo toga dana obići bolesne i nemoćne osobe s 

područja naše župe.

Euharistijsko klanjanje
U petak nakon večernje svete mise euharistijsko je klanjanje za duhovna zvanja.

Vojska Bezgrešne
U subotu u 9.00 sati u župnoj crkvi sv. Antuna održat će se redoviti mjesečni susret 

Vojske Bezgrešne.

Susret ministranata
Subotom u 10.30 održavaju se susreti ministranata.

Susret srednjoškolaca
Nedjeljom u 20.15 u vjeronaučnoj dvorani održavaju se susreti srednjoškolaca.

Susret Frame
Susreti Frame održavaju se nedjeljom poslije večernje svete mise.
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Duhovna obnova ra roditelje djece 4. razreda
Najavljujemo da će se duhovna obnova roditelja djece 4. razreda osnovne škole 

održati u subotu 15. veljače od 17.00 do 19.00 sati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Župni zborovi
 Proba župnoga dječjega zbora (osnovnoškolci) održava se nedjeljom poslije mise u 

9.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u 9.00 sati.

 Proba župnoga pjevačkog zbora „Tomislav Talan“ održava se utorkom i petkom u 
20.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u 10.30.

 Proba zbora „Put mira“ održava se petkom u 20.00 sati. Pjevaju na nedjeljnoj misi u 
12.00 sati.

 Proba župnog zbora mladih „Sveti Duh“ održava se utorkom u 19.45 i nedjeljom u 
17.00 sati. Pjevaju na nedjeljnjoj večernjoj misi u 19.00 sati. 

Pozivamo djecu, mlade i odrasle da se pridruže zborovima i aktivnim 
sudjelovanjem doprinesu liturgijskim slavljima u našoj župi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U susret Valentinovu…
Evangelizacijska zajednica Sv. Maksimilijana Kolbea

i fra Stjepan Brčina

Ana i Petar Buljan: „Svjedočanstvo predbračne čistoće“
Četvrtak, 6. veljače 2020.

19.00 Sati: sveta misa
20.00: Susret

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODOČAŠĆE U PADOVU

Hodočašće “Putovima svetog Antuna” u Padovu, Arcellu i Camposampiero:
Subota,

22. veljače 2020.

Polazak je u pola noći s petka na subotu.
Cijena hodočašća je 250 kn.

Prijave i uplate primamo u župnom uredu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZAGREBU

Susret Hrvatske katoličke mladeži (SHKM) održat će se 9. i 10. svibnja 2020. u 
Zagrebu.
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Svi mladi koji žele sudjelovati na Susretu (uključujući mlade iz Zagreba) trebaju se 
prijaviti kako bi dobili akreditaciju. Na Susret se mogu prijaviti mladi od krizmaničke 
dobi do 30. godine starosti. Prijaviti se trebaju u župnom uredu do 15. ožujka uz 
uplatu kotizacije od 30 kn.
Mladi s podučja naših župa koji žele volontirati trebaju se javiti koordinatoru SHKM, 
fra Ivanu M. Lotaru. 
Više informacija možete dobiti u župnom uredu osobno, telefonom ili putem 
elektroničke pošte. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU
9.-16. ožujka 2020.

Župa sv Antuna Pad. - Zagreb

CIJENA ARANŽMANA: 1520 USD; Djeca do 12 godina: 890 USD
Nadoplata za jednokrevetnu sobu: 390 USD.

PROGRAM I PRIJAVE ZA HODOČAŠĆE:
Župa sv. Antuna Pad., Sveti Duh 31, Zagreb
Tel. +385 1 3771555
www.sv-antun.hr
E-mail: zupa.sv-antun@zg-nadbiskupija.hr

VODITELJ: fra Tomislav Glavnik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRŠTENJA:

25. siječnja 2020.
Juraj PAVLIC
sin Dominika Pavlica i Nataše Franjković
Kaja SUMIĆ
kći Borisa i Marine r. Livajić
Josip PRIMORAC
kći Marina i Ane r Kvesić

VJENČANJA:

25. siječnja 2020.
Tomislav TORIĆ i Anuka PEZO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


