
33. NEDJELJA KROZ GODINU  15.11.2015. 
 

RIJEČ KOJA NE PROLAZI 
 
Vjerujem da ne postoji dan kada ne pomislimo o posljednjemu trenutku svojega 

života. Vjerojatno nam dolaze razne ideje, pregršt pitanja (kako, kada, gdje…). Ipak, 
„ono vrijeme“ vrlo nam je svima blizu jer rođenjem naš se život skraćuje i sve smo 
bliži konačnome susretu s Bogom. 

Današnja nas liturgija riječi podsjeća na taj posljednji trenutak obećavajući 
jednima „vječni život“, drugima „sramotu i vječnu gadost“. Ipak, „u ono vrijeme tvoj 
će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.“ Obećanje spasenja osigurano 
nam je u Kristu koji „jednim prinosom zasvagda usavrši posvećene“. Pripjevni psalam 
jasno odražava čovjekov vapaj upućen Bogu: „Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.“ U 
njemu se očituje sve ono za čim čovjek traga cijeli život, ne bi li, na koncu života, 
doista tijelo spokojno počivalo u radovanju srca i kliktanju duše. Poslanica Hebrejima 
podsjeća nas na trajnost Isusove žrtve prinesene nebeskome Ocu za svakoga od nas i 
naše grijehe. On je sam i žrtva i svećenik koji se na oltaru križa prinese jednom 
zauvijek. Stoga više nisu potrebne svakodnevne starozavjetne žrtve koje nemaju 
mogućnost osloboditi od grijeha i darovati punu slobodu djece Božje. 

Isus u svojemu obraćanju naviješta promjene koje će se dogoditi o njegovu 
slavnu dolasku. Njegove riječi kao da izazivaju strah. Naime, on govori o jednoj 
budućnosti i promjenama koje nadilaze naše ljudske misaone sposobnosti. Kako bi 
pojednostavnio, Isus koristi slike i riječi koje možemo pronaći i u Starome zavjetu. 
Čitajući i pokušavajući razumjeti govor o suncu i mjesecu, zvijezdama i silama, u 
misli nam možda nadolaze riječi iz Knjige Postanka u trenutku stvaranja: „i reče Bog“ 
i „i bi tako“. Kao što je u početku sve bilo podloženo Božjoj riječi, tako će i na koncu 
vremena Božja riječ biti zadnja. Upravo ta Riječ utjelovljena u Isusu Kristu jest 
središte našega vjerovanja i nadanja.  

Dok nas Isusove riječi pomalo plaše, istovremeno su očitovanje sigurnosti, 
trajnost i vječne svježine za živote onih koji hode za njim. Pozvani smo ostaviti sve 
ono što je propalo, što je prošlo, ono što je za nama i okrenuti se budućnosti, onomu 
što je preda nama, a to smo u mogućnosti samo i samo ako svoju nadu postavimo u 
Isusa Krista. On nas podsjeća da vrijeme koje je pred nama još uvijek nije prošlo, nego 
ga je moguće ispuniti ispravnim načinom života, sijući nadu u srca svojih bližnjih i 
gledajući Onoga koji nam dolazi u susret. Upravo to ispovijedamo u svakome 
euharistijskom slavlju kada kažemo: „Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje 
uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.“ Bez usmjerenosti prema 
vječnome i neprolaznom nije moguće shvatiti naš život. Tu nas Isus stavlja na ispit 
pouzdanja, ali i iskrenosti. On se svakodnevno približava našemu srcu, sve je bliže, no 
jesmo li mi spremni za konačan susret s njim? Smijemo li mu otvoriti vrata svojega 
života i dopustiti mu učiniti promjenu? Jesmo li spremni pogledati mu u oči i priznati 
sve što nije bilo dobro?  

Usprkos mogućoj nelagodi koju izazivaju današnja čitanja, naglašena je nada na 
koju smo pozvani. Ostvarenje nade koja je u nama doživjet ćemo samo otvorenim i 
preobraženim srcem, srcem koje (će) uživa(ti) puninu radosti njegova lica i prisutnost 
vječnoga blaženstva.  
 

fra Josip Ivanović 
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33. NEDJELJA KROZ GODINU 
 
1. ČITANJE: Dn 12, 1-3 
 
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti. 
 

U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to 
vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se 
narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u 
prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati 
kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu 
vječnost. 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 16) 
 
Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. 
 ***** 
Gospodin mi je baština i čaša: 
 Ti u ruci držiš moju sudbinu. 
Gospodin mi je svagda pred očima 
 jer mi je zdesna da ne posrnem. 
 ***** 
Stog mi se raduje srce i kliče duša, 
 pa i tijelo mi spokojno počiva. 
Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju 
 ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 
 ***** 
Pokazat ćeš mi stazu života, 
 puninu radosti lica svoga, 
 sebi zdesna blaženstvo vječno. 
 
 
2. ČITANJE: Heb 10, 11-14. 18 
 
Jednim prinosom zauvijek usavrši posvećene. 
 

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne 
mogu odnijeti grijehâ. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede 
zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. 
Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene. 

A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. 
 
 
EVANĐELJE: Mk 13, 24-32 
 
Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra. 
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
 “U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti a 
zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. 
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 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I 
razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.” 
 A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto 
je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, 
ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi 
moje ne, neće uminuti. 
 A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.“ 
 
 
MOLITVA VJERNIKA 
 
Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu, stvoritelju svega vidljivoga i nevidljivoga svijeta. 
Recimo mu: 
 
Usliši nas, vječni Oče! 
 
1. Za Crkvu: da predvođena pastirima ide ususret Kristu, kralju i sucu, molimo te. 
 
2. Za vođe država i narodâ: da se iskreno zauzimaju za mir, pravdu, istinu i solidarnost, 

molimo te. 
 
3. Za sve koji trpe: da svoje patnje pridružuju Kristovima i na taj način pridonose ostvarenju 

Božjega kraljevstva, molimo te. 
 
4. Za one koji su mučeni osjećajima beznađa, depresije i straha: da u tebi prepozbaju Oca 

punoga nježne ljubavi, molimo te. 
 
5. Za ovu zajednicu koja slavi Kristovo otajstvo spasenja: da ju prožmeš snagom svoga 

Duha te ti služi bez straha, molimo te. 
 

6. Za naše pokojne: da ih po svome milosrđu uvedeš u zajedništvo Presvetoga Trojstva, 
molimo te. 

 
Gospodine Bože, Gospodaru vremena i vjekova, ti poznaješ naše misli, riječi i djela. Po 
svome Duhu učini nas dobrim i vjernim graditeljima tvoga kraljevstva kojima će o ponovnom 
dolasku tvoga Sina biti omogućeno ući u vječnu radost svoga Gospodara. To te molimo po 
Kristu, Gospodinu našemu. 
 
=================================================================== 
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama: 
 
Ponedjeljak: 7.00: + Iz obitelji Ugarković 
(16.11.15.) 7.00: Za Tomislava i Petra Škrlin 
 19.00: + Ante Kotarac i ostali iz obitelji 
 
Utorak: 7.00: + Stjepan Medić i ostali iz obitelji 
(17.11.15.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna 
  Molitvene nakane u čast sv. Antuna 
 
Srijeda: 7.00: + Iz obitelji Spajić 
(18.11.15.) 7.00: Po nakani za Albinu Lekaj i obitelj 
 19.00: Po nakani Josipa 
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Četvrtak: 7.00: Po nakani Florine Lekaj 
(19.11.15.) 7.00: + Anđa Teklić 
 19.00: + Braća, roditelji i dobrotvori našega reda 
 
Petak:  7.00: + Bib Dulaj 
(20.11.15.) 19.00: Kumulativne 
 
Subota:  7.00: + Iz obitelji Cesar 
(21.11.15.) 7.00: + Ivan i Damir Petrinec 
 19.00: + Amalija i Ivan Bručić 
 
Nedjelja:  7.30: + Dragutin Hudek 
(22.11.15.) 9.00: + Katica i Juraj Bradica 
 10.30: Za župu i župljane 
 12.00: + Jozo i Sofija Marijanović 
 19.00: + Stjepan Borković 
 

 
Obavijesti: 

Zaručnički tečaj 
Sljedeći tjedan, od ponedjeljka do petka, u našoj župi održat će se zaručnički tečaj. 

Prijave na tečaj primaju se on line preko stranice obitelj.zg-nadbiskupija.hr. Tečaj se održava 
u Dvorani sv. Franje (ulaz u samostan) s početkom u 19.30 sati.  
 

Sv. Antune, moli za nas 
Svakog utorka 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. 
 

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

Sakramentom u kapelici Svetoga Duha. 
 

Obiteljska zajednica 
U srijedu u 19.30 sati održat će se susret Obiteljske zajednice. 
 

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. 
  

Zajednica Mondo Nuovo 
 Sljedeće nedjelje naši su gosti članovi zajednice bivših ovisnika iz Zadra. Oni će 
govoriti o svom životu i putu koji izvodi iz ropstva ovisnosti. Ispred crkve će imati štand sa 
svojim rukotvorinama. Svojim prilogom pomažete njihovoj zajednici. 
 

http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KRŠTENJA: 
 
7. studenoga 2015. 

Nika Kristina GALIC 
kći Damira Galica i Ivane Škorić 
Bartol LOKAS 
sin Donata i Katarine r. Ostriš 
Noel JAIĆ 
sin Tomislava i Dore r. Cvetko 
 
 
VJENČANJA: 
 
7. studenoga 2015. 
Marko LOVRIĆ i Sandra BABAJA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dani otvorenih vrata klerikata 
 
Pozivaju se mladići koji žele jedno kratko vrijeme proboraviti u našoj redovničkoj zajednici i 
upoznati franjevački način života da dođu na Dane otvorenih vrata klerikata koji će se održati 
u  samostanu Svetoga Duha od 20. do 22. studenoga 2015. godine. 
Za prijavu i informacije mogu se obratiti fra Nikoli Šanteku: franikolas@gmail.com. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Simpozij o bl. Alojziju Stepincu 
 
Međunarodni simpozij o blaženome Alojziju Stepincu, pod naslovom „Nadbiskup Stepinac i 
Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća“, održat će se 24. studenoga 
2015. godine u dvorani 'Vijenac' Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta (Kaptol 29a) s 
početkom u 9.30 sati. 
Uoči simpozija, 23. studenoga u 18.00 sati, bit će otvorenje izložbe „Stepinac u slici i riječi“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„(Neo)gnostički i (neo)poganski kultovi“ 
 
Nadbiskupijski pastoralni institut i Centar Hrvatski Areopag za međureligijski dijalog 
OFMConv organiziraju interdisciplinarni znanstveni simpozij „(Neo)gnostički i 
(neo)poganski kultovi“.  
Simpozij će se održati 28. i 29. studenoga 2015. godine u Dvorani sv. Franje u samostanu 
franjevaca konventualaca u Zagrebu, Sveti Duh 31. 
Detaljnije informacije i prijave na www.areopag.hr . 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:franikolas@gmail.com
http://www.areopag.hr/
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Svjetski dan mladih 
 
Sljedeće godine, od 20. srpnja do 1. kolovoza, održat će se u Poljskoj Svjetski dan mladih. 
Ured za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije organizirat će to hodočašće u dva dijela. 
Prvi će se dio hodočašća odvijati u biskupiji Katowice, od 20. do 25. srpnja, a drugi dio od 25. 
srpnja do 1. kolovoza, u Krakowu, gdje će mladi sudjelovati u tjednom programu s papom 
Franjom te na završetku SDM-a na euharistijskom slavlju s Papom. 
Na susret se mogu prijaviti mladi od 16 do 30 godina. Prijavljeni mladi sudjelovat će u 
Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na mjesečnoj duhovnoj pripravi za Svjetski dan 
mladih. Maloljetne osobe mogu sudjelovati uz pisano dopuštenje roditelja i pratnji punoljetne 
osobe. 
Cijena hodočašća je 220 eura + 700 kuna u što je uključen prijevoz autobusom, smještaj i 
prehrana u Katowicama, hodočasnički paket u Krakowu (koji obuhvaća smještaj, prehranu i 
javni prijevoz) te putno zdravstveno osiguranje. Plaćanje je moguće na rate, a uplate se mogu 
izvršiti u Uredu za pastoral mladih ili na susretima duhovne priprave za SDM. 
Mladi se mogu prijaviti na e-mail Ureda za pastoral mladih: mladi@zg-nadbiskupija.hr , gdje 
mogu dobiti i sve ostale informacije. U prijavi je obvezno navesti: ime i prezime, datum 
rođenja, mjesto i župu, broj mobitela, e-mail te broj osobne iskaznice ili putovnice. Prijave 
traju do 25. siječnja 2016. 
Priprava za Svjetski dan mladih održavat će se u sklopu mjesečne duhovne formacije mladih 
u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu (Kapltol 29a). Prvi susret održan je 9. studenoga, a 
sljedeći će biti 7. prosinca. U 2016. godini susreti će se održati u sljedećim terminima: 8. 
veljače, 7. ožujka, 11. travnja, 9 svibnja i 6. lipnja. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

mailto:mladi@zg-nadbiskupija.hr
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