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BOŽJE DJELOVANJE
Izvještaj o Jobovim mukama zvuči kao opća dijagnoza ljudskog života. Rijetki su dani
u kojima ne susretnemo bol ili bolesnika; da ne čujemo i ne vidimo patnju i trpljenje. Biblija
uči čovjeka kako se treba postaviti u teškim trenucima i kako treba liječiti rane i bolesti. Bog
poručuje da postoji svjetlost koja obasjava i tamne strane ljudskog života. Bog Biblije je
prijateljski naklonjen čovjeku. Dobri Bog želi da čovjek bude dobar prema svojim bližnjima.
Ta se dobrota očituje u Isusu.
Čime bi se mogao usporediti naš život? Redovito s krhotinama od kojih smo sazdani,
odnosno u koje smo razbacani. Površno živimo, površno gledamo i površno slušamo.
Slušamo samo fraze, nerazumljive i nejasne. Uvijek nešto dira ili pogađa naš život, ali ne u
bitnoj mjeri. Prepuni smo informacija, raspoloženja, mišljenja. Time se hranimo, gotovo smo
nemoćni obraniti se protiv svih tih vanjskih utjecaja koji bitno utječu na naše duševno i
tjelesno zdravlje. To sa svojim sadržajem prodire u naš život i ovaj poprima upravo sadržaje
onoga što u sebe primamo.
Dobro je to znao Isus. Znao je da je čovjek uvjetovan svojom okolinom, da je čovjek
poput velike antene koja prima u sebe sve što se oko njega zbiva, a da to istinski ne pročisti.
Isto kao što je čovjek primatelj, on je i odašiljatelj. Uvijek imamo pred sobom zakon akcije i
reakcije, u govoru i ponašanju. Tako se stvara nezdravo ozračje, a čovjek odrasta u nezdravoj
okolini.
Za razliku od nas, Isus postaje savršeni odašiljač. Iz njega izlazi pozitivna energija,
koja sve liječi, koja prelazi na druge ljude i svojom pojavom širi oko sebe pozitivnost. On jest
i ostaje zrcalo Riječi koja se u njemu utjelovila, nazočna Božja sveprisutnost i otvorenost
kako za Nebo tako i za čovjeka. On svojom pojavom postaje zdravljem bolesnih, utočištem
grješnika, pomoćnikom u nevolji. On ne izgovara samo riječ, on jest Riječ, neponovljiva,
samosvojna, jedinstvena.
Svijet je dolazio Isusu s konkretnim pitanjima. Sjetimo se onoga mladića koji je htio
biti savršen i imati život vječni. Preko upitnika dolazi jasnoća i bistrina u moj život. Tek kad
postavljam pitanja, biva mi jasno tko je Isus u mome životu. Ako na sve imam prave
odgovore, onda zapravo odgovora nemam.
Isus toliko pita: Što ti hoćeš od mene? Ili: Vjeruješ li da to mogu učiniti? Ili pak: Što
vele ljudi tko sam ja? Ili jednom drugom zgodom pita Petra: Ljubiš li me, voliš li me? Već
sama Isusova pitanja pojedincima daju nam znati i naslutiti kako je on veći od svih naših
odgovora. Isus je istodobno i onaj koji je tražen, koga ljudi traže, ali i onaj koji postavlja
pitanja. Čovjek se treba spram njega odrediti.
U Evanđelju vidimo da nitko od ozdravljenih bolesnika nije sam došao do Isusa,
Njemu su kazali za njih ili ih donijeli da ih izliječi. I mi možemo u molitvi kazivati Bogu za
tolike bolesnike kojima je potrebna njegova pomoć. Svojim propovijedanjem brojne možemo
dovesti k njemu. Radosnim življenjem vjere možemo biti svjedoci kako život čovjekov na
zemlji ima smisla jer u njemu sijemo sjeme vječnosti.
I mi, poput Isusa, možemo učiniti lijepim Dan Gospodnji. Krist nas želi osloboditi da
budemo ono što jesmo, a ne da se stalno vidimo drugačijima. Ne robovati sebi, osloboditi se
sebe, to je veliko umijeće. Tko može radosno živjeti za druge, zdrav je čovjek.
Iskreno vjerujemo da nas naš Učitelj vodi pravim putem, pa se ne bojmo poći za njim,
jer On je došao da svi čuju njegovu riječ i vide čudesna djela njegove ljubavi. Svoju vjeru u
Božju riječ i čudesna djela njegove ljubavi potvrdimo vjerom i djelom.
fra Martin Jaković
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1. ČITANJE: Job 7, 1-4. 6-7
Kinjim se dok se ne smrkne.
Job progovori:
“Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji
i dani mu kao dani nadničara?
Kao što trudan rob za hladom žudi
i kao nadničar štono plaću čeka,
mjeseci jada tako me zapadoše
i noći su mučne meni dosuđene.
Liježuć pomišljam: 'Kad li ću ustati?'
A dižuć se: 'Kad ću večer dočekati!'
I tako se kinjim sve dok se ne smrkne.
Dani moji brže od čunka prođoše,
promakoše hitro bez ikakve nade.
Spomeni se: život moj je samo lahor,
i oči mi neće više vidjet sreće!”
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 147)
Hvalite Gospodina:
on liječi one koji su srca skrušena!
*****
Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našemu jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.
*****
On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.
*****
Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.
2. ČITANJE: 1 Kor 9, 16-19. 22-23
Jao meni, ako evanđelja ne navješćujem.
Braćo!
Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu,
tȁ dužnost mi je.
Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem.
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Jer ako to činim iz vlastite pobude,
ide me plaća;
ako li ne iz vlastite pobude –
služba je to koja mi je povjerena.
Koja mi je dakle plaća?
Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno
ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
Jer, premda slobodan od sviju,
sâm sebe svima učinih slugom
da ih što više steknem.
Bijah nejakima nejak da nejake steknem.
Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim.
A sve činim poradi evanđelja
da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
EVANĐELJE: Mk 1, 29-39
Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.
U ono vrijeme:
Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A
punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i
podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad
nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe
mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se
moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže."
Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Tȁ zato sam
došao." I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
MOLITVA VJERNIKA
Upravimo svoje prošnje dobrome nebeskome Ocu čije je srce zakucalo u Isusu
razumijevanjem i ljubavlju za svakoga čovjeka koji trpi. Molimo zajedno i recimo:
Usliši nas, milosrdni Oče!
1. Da tvoja Crkva nepotamnjenim sjajem odražava svjetlo istine koju je objavio Krist,
molimo te.
2. Da pastiri tvoga naroda, predvođeni papom našim Franjom, jačaju u vjeri svoju braću i
sestre, molimo te.
3. Da svi koji su pozvani svoje sposobnosti staviti u službu drugih ljudi budu vođeni tvojim
Duhom, molimo te.
4. Da milostivo pogledaš sve patnike i okrijepiš ih svojom snagom, molimo te.
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5. Da u ovoj zajednici nikada ne uzmanjka prihvaćanja, iskrenosti, ljubavi i zajedništva,
molimo te.
6. Da naša pokojna braća i sestre preobražena tvojim božanskim milosrđem zadobiju
neprolaznu radost u vječnosti, molimo te.
Gospodine Bože, tebi je sve znano i ti nas nikada ne ostavljaš bez svoje pomoći. Molimo te,
prosvijetli nam oči srca i uma da umijemo prepoznati tvoju blizinu i ljubav u svim
događajima našega života te jednom prispijemo blaženoj vječnosti, gdje ti živiš i vladaš, Bog,
posve vijeke vjekova.
===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak:
(9.2.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Božica Šutalo
+ Stjepan Peranović
+ Mirko Mesić

Utorak:
(10.2.15.)

7.00:
19.00:

U zahvalu sv. Antunu od obitelji Zorić
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda:
(11.2.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Marijan Šalamon
Za ozdravljenje Nataše
+ Franjo i Anđela Bezdan, Dragutin Krištof i Ivan Žaja

Četvrtak:
(12.2.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Mara i Jozo Brtan i ostali iz obitelji
+ Franciska i Ivan Mikac
+ Valentina Vučnik

Petak:
(13.2.15.)

7.00:
19.00:

+ Marija Juršić
Kumulativne

Subota:
(14.2.15.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Mirjana i Dušan Lisac
Zahvala Presvetom Trojstvu za Valentinu
+ Jure i Marica Sindičić

Nedjelja:
(15.2.15.)

7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:

+ Franjo, Milica i Kristina Dubovečak
+ Andrea Črček
Za župu i župljane
+ Marija Malnar
Za žive i pokojne iz obitelji Kovačević, Kleščić i Babić

Obavijesti:
Frama
Večeras u 20.15 sati redovni je susret Frame.
Biblijska i Liturgijska zajednica
U ponedjeljak u 19.45 sati održat će se susret Biblijske i Liturgijske zajednice.
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Stepinčevo u katedrali
Središnje euharistijsko slavlje u čast blaženog Alojzija Stepinca, na Blaženikov
spomendan, predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, u utorak 10. veljače u
19.00 sati u zagrebačkoj katedrali. Prije podne svete mise u zagrebačkoj katedrali su u 7.00,
8.00, 9.00, 10.00 i 11.30 sati.
U 14.00 sati toga dana bogoslovi Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa upriličit će
uz grob blaženog Alojzija Stepinca molitveni susret, svetu uru preminuća, tijekom koje će,
riječju i pjesmom, obnavljati trenutke Blaženikova prijelaza u vječnost.
Proslavi prethodi trodnevna duhovna priprava od 7. do 9. veljače. Pobožnost započinje
u 17.30 sati, a svetu misu u 18.00 sati predvode pomoćni biskupi zagrebački mons. Mijo
Gorski, mons. Ivan Šaško i mons. Valentin Pozaić.
Sv. Antune, moli za nas
Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje
sv. Antuna.
Župni zbor
Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati.
Dan bolesnika
U srijedu je Gospa Lurdska, odnosno Dan bolesnika. Toga dana u svoje molitve
uključit ćemo sve bolesne osobe, osobito one koji zbog bolesti ne mogu sudjelovati u
liturgijsko-katehetskom životu župe.
Euharistijsko klanjanje
Srijedom od 8.00 do 18.00 sati je euharistijsko klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom u kapelici Svetoga Duha.
Katekumeni
U srijedu u 19.30 sati održat će se susret katekumena i ostalih pripravnika za primanje
sakramenata.
Susret sa srednjoškolcima
Četvrtkom u 20.30 sati održava se susret srednjoškolaca.
Klanjanje pred Presvetim
U petak nakon večernje svete mise u župnoj crkvi je klanjanje pred Presvetim.
Vojska Bezgrešne
U subotu u 9.00 sati u župnoj crkvi sv. Antuna održat će se redoviti mjesečni susret
Vojske Bezgrešne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRŠTENJA:
31. siječnja 2015.
Dora Elizabeta KOVAČIĆ
kći Igora i Alane r. Ranogajec
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1. veljače 2015.
Filip MATIJEVIĆ
sin Igora i Valentine r. Kežman

VJENČANJE:
31. siječnja 2015.
Igor KOVAČIĆ i Alana RANOGAJEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molitva za proglašenje svetim blaženoga Alojzija Stepinca
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,
pozvao si da ti služi
kao navjestitelj i branitelj istine
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.
Poslušan tvojoj Riječi
i vođen Duhom tvoje ljubavi,
zauzimao se za siromašne i obespravljene;
ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.
Ponizno te molimo
da nas obdariš svojom radošću
te blaženoga Alojzija ubrojiš
među svece sveopće Crkve,
da bismo ga mogli još predanije slijediti
i uteći se njegovu moćnom zagovoru
u svojim životnim potrebama.
Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve,
koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva,
praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhovni poticaji fra Zvjezdana Linića
1. Moli i danas svoj Očenaš hrabro i predano. Ne boj se volje Božje, jer Bog te ljubi više nego
što misliš, i želi ti više dobra nego što ti samome sebi možeš poželjeti. Najbolje za tebe i za
sve oko tebe je kada dovoljno hrabro prihvatiš Božji plan, jer on želi da sve bude dobro. Neka
se to i danas dogodi za tebe i za sve tvoje.
2. Najveći Božji dar je – On sam. Taj dar dolazi nakon što odlučimo prodati sve i za dobiveni
novac kupiti dragulj koji smo pronašli na njivi. Prodati znači potisnuti na drugo mjesto.
Prodati sve znači osloboditi prvo mjesto za Boga. Tek kad ga stavimo na prvo mjesto u
svojem životu, primjećujemo njegovu neprestanu prisutnost.
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3. Stvoreni smo na sliku Božju. U početku bijaše Riječ. I Riječ je tijelom postala. I tako se
nižu objavljene istine o nama, našem iskonu i našem cilju. A nemirno je srce naše dok se ne
smiri u tebi, Bože. Uvir svih naših čežnji i nadanja, ispunjenje našega srca i vrhunac kojem
teži naša ljubav: sve je u Bogu… A Bog je opet tako blizu. To nam je objavio po Sinu svome,
to nam objavljuje svakoga dan u bližnjima, to nam objavljuje neprestano po svekolikom
stvorenju. Isus bi dodao: “Tko ima uši da čuje, neka čuje; tko ima oči da gleda, neka vidi!”.
4. O nama često ovisi hoće li ljudi pokraj nas biti sretni ili će neprestano živjeti u strahu,
odnosno nemiru i patnji. Svi smo pozvani da u svom životu napravimo neke pomake. Bilo bi
divno kada bismo u srcu odlučili da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nitko kraj nas i
radi nas ne bude nesretan.
5. Budi to što u ovom času jesi. Ne bježi od sebe, jer nemaš kamo pobjeći. Živi taj svoj
svakodnevni život. Život neće postati lakši, ali bit će ti osmišljen i bogat. Živjet ćeš radosno.
6. Koliko vremena potrošimo na vanjštinu? Možda su ovo vremena u kojima bismo trebali
iskrenije ući u dubinu svoga srca. Kakvi smo pred Bogom, takvi smo. Badava sav izvanjski
sjaj ako je duša zatrovana zlom, ako je srce nečisto. To neće oprati voda niti pokriti
kozmetička sredstva niti prikriti vanjsko blještavilo. Sve to može obmanuti ljude oko nas, ali
ne i Boga koji vidi u tajnosti. Srce je važno, duša je bitna. Ta nam je čistoća potrebna.
7. Ne gubimo puno vremena u dokazivanju da ima puno mraka, nego radije zapalimo svijeću.
Odmah će oko nas biti manje mračno.
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