27. NEDJELJA KROZ GODINU 2.10.2016.

GOSPODINE UMNOŽI NAM VJERU
Današnja nedjelja posvećena je temelju našeg kršćanskoga života: vjeri. Apostoli
zamole Isusa: „Umnoži nam vjeru“. Isus im odvrati s uzdahom žalosti: „O da imate vjere
koliko je zrno gorušičino“. Isto što je rekao apostolima mogao bi reći kršćanima: O da imate
vjere! Nažalost, vi je nemate, jer vjera mora biti živa a ne mrtva; vjera mora biti jaka a ne
slaba; vjera mora biti djelotvorna a ne zatvorena u sebe.
Živa vjera. Vjera je dar koji smo primili na krštenju. Dar je koji se može dobiti, ali se
može i izgubiti.
Ne zadovoljavajmo se time što su nam imena upisana u matici krštenih, što smo
rođeni u katoličkoj obitelji i što su naši preci ginuli za vjeru. Uza sve to, naša je vjera mrtva
ako njom nije protkan naš život, ako ne živimo od vjere i vjeru živimo, ako vjera ne daje
smisao životu i ne ispunja naš život. Ako nam je vjera samo teret i skup propisa: ovo ne
smiješ, ovo je zabranjeno, onda je naša vjera mrtva, onda se ne može usporediti ni sa zrnom
gorušice.
Naša vjera mora biti živa, mora biti život. Vjera je snaga, vjera je život, vjera je
dinamizam, vjera je dar. Moramo je hraniti vjerskim tiskom, molitvom, vršenjem Božjih
zapovijedi i primanjem sakramenata.
Vjera mora biti jaka, tako jaka da i brda prenosi. Ali ne zaboravimo da je ovdje
prvenstveno riječ o brdima u nama koja priječe da se Bog po nama očituje svijetu. Vjera mora
biti toliko jaka da ukloni brda u nama i da pridonese da se Bog po nama objavljuje drugima;
da budemo most preko kojega će Krist ulaziti u druge duše.
Ta su brda ono što nas zatvara u nas same da ne vidimo drugoga, da ne vidimo tuđe
potrebe. Ta brda su naše sklonosti kojima umirujemo savjest te umišljamo da smo dobri
katolici i kršćani, ako od vremena do vremena povirimo u crkvu, pošaljemo ukućane u crkvu
ili dadnemo da netko upali svijeću umjesto nas. Ta brda su nehaj za odgoj djece. Ta brda
prvotno mora ukloniti naša vjera, a da ih može ukloniti potrebna je jaka vjera. Za takvu vjeru
molimo i mi: »Gospodine umnoži nam vjeru«.
Vjera mora biti djelotvorna. Kad bi bila u potpunosti djelotvorna, naš bi život i svijet
oko nas bio drukčiji. Koliko bi bilo manje siromaha kad bi se kršćani odnosili prema njima
kako to vjera zahtijeva. Koliko bi bilo manje ucviljenih, progonjenih, zlostavljanih kada ih ne
bi progonili, ucviljivali i zlostavljali i oni koji nose kršćansko ime. Koliko bi bilo manje
mržnje na svijetu kada bi iz svakoga kršćanskoga srca izlazila riječ ljubavi, a ne riječ mržnje.
A to upravo zahtijeva naša vjera, naš kršćanski život.
Na kršćanstvu i na kršćanima leži veliki dio odgovornosti zašto je svijet danas ovakav.
Naša vjera nije živa, jer nije jaka, jer nije djelotvorna.
Kad budemo molili „Vjerujem“ u misi, neka doista bude izričaj vjere, a ne samo naših
usana; neka to bude izričaj srca, života. Obnovimo vjeru i pođimo s njom u život da ne ostane
unutar crkvenih zidova. Inače, ostat će mrtva. Vjera mora živjeti, jer vjera je život. Tako
ojačani prihvatimo ponovno križ života i strpljivo ga nosimo.
Ne dopustimo da sami budemo sretni, nego tu sreću podijelimo s drugim, prenesimo je
na druge. Ne zatvarajmo vjeru u sebe, nego je otvorimo i drugima, prenesimo je drugima po
našim dobrim djelima.
Naš život u svoj svojoj cjelini ne smije biti protivan našemu vjerovanju. Tko ne živi
po vjeri, doskora će vjerovati onako kako najbolje odgovara njegovu životu.
Isplati se dakle iz dubina svoje duše zavapiti Gospodinu: „Umnoži nam vjeru!“
fra Marko Vrdoljak
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1. ČITANJE: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Pravednik će od svoje vjere živjeti.
“Dokle ću, Gospodine, zapomagati,
a da ti ne čuješ?
Vikati k tebi 'Nasilje!'
a da ti ne spasiš?
Zašto puštaš da gledam nepravdu,
zašto da promatram ugnjetavanje?
Pljačka je i nasilje preda mnom.
Raspra je, razmirica bjesni.”
Tada Gospodin odgovori i reče:
“Zapiši viđenje,
ureži ga na pločice
da ga čitač lako čita.
Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme:
ispunjenju teži, ne vara;
ako stiže polako, čekaj,
jer odista će doći i neće zakasniti!
Gle: propast će onaj čija duša nije pravedna,
a pravednik živi od svoje vjere.”

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 95)
O da danas glas Gospodnji poslušate,
ne budite srca tvrda!
Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!
*****
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
*****
O da danas glas mu poslušate:
“Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.”
2. ČITANJE: 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Ne stidi se svjedočanstva za Gospodina našega!
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Predragi:
Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije
nam Bog dao duh bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva
za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego se zlopati zajedno sa mnom za
evanđelje, po snazi Božjoj.
Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.
Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
EVANĐELJE: Lk 17, 5-10
O da imate vjere!
U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu:
“Umnoži nam vjeru!” Gospodin im odvrati: “Da imate vjere koliko je zrno gorušičino,
rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao.”
“Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i
sjedni za stol?' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi
dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?' Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je
naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne!
Učinismo što smo bili dužni učiniti!'”
MOLITVA VJERNIKA
Svjesni da smo potrebni Božje pomoći na putu rasta u vjeri i napredovanja u djelotvornoj
ljubavi, obratimo mu se zaufanom molitvom zajedno govoreći:
Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!
1. Za Crkvu: da zadaću naviještanja tvoje riječi vrši vjerno i postojano unatoč svim
nevoljama na koje nailazi, molimo te.
2. Za papu našega Franju, nadbiskupa Josipa, sve biskupe, prezbitere i đakone: da u molitvi i
žrtvi raspiruju milosni dar tvoga poziva, molimo te.
3. Za sve kršćane: da uvijek budu svjesni svoje odgovornosti za izgradnju tvoga kraljevstva,
molimo te.
4. Za političare i ljude koji obnašaju službe za opće dobro: da budu promicatelji istine,
pravde, mira i solidarnosti, molimo te.
5. Za nas koji se okupljamo oko stola tvoga Sina: da se natječemo u služenju i iskazivanju
dobra svim ljudima, molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih oslobodiš svake sjene zla i grijeha te ih primiš u
očinski zagrljaj, molimo te.
Gospodine, ti nas pozivaš da se zauzmemo za izgradnju tvoga kraljevstva na zemlji. Oslobodi
nas svakoga računa o našim zaslugama, umnoži nam vjeru i daj nam Duha Svetoga koji je
vodio tvoga Sina na putu služenja svim ljudima. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.
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===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak:
(3.10.16.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Slava Olujić i njezini roditelji
+ Juraj i Josipa Soltar
+ Antun Caharija

Utorak:
(4.10.16.)

7.00:
19.00:

+ Franjo Škreb
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda:
(5.10.16.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Blanka Kale
+ Drago Kotur i + iz obitelji Frankol i Hršak
+ Nikola, Marko i Marija Blaić

Četvrtak:
(6.10.16.)

7.00:
7.00:
19.00:
19.00:

+ Anka i Joso
+ Žarko Bagarić
+ Božo Ogresta i obitelj
Za poginule i umrle pripadnike 150. brigade HV Črnomerec

Petak:
(7.10.16.)

7.00:
19.00:

+ Ivan Kranjčec
Kumulativne

Subota:
(8.10.16.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Antun i Melita Milat
+ Janja Hrkač
+ Pavao Bašić

Nedjelja:
(9.10.16.)

7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:

+ Matija, Jozo, Marko i Karlo Udovičić
+ Ćiro i Marica Gale
Za župu i župljane
+ Matija Sačer i Josip Burazer
+ Vera i Milan Gršković

Obavijesti:
Obred preminuća sv. oca Franje
U ponedjeljak je zadnji dan trodnevnice uoči blagdana sv. Franje. Pobožnost započinje
u 18.20 sati. Slijedi sveta misa u 19.00 sati, a nakon mise bit će obred preminuća svetog oca
Franje. Pozivamo sve vjernike, osobito Framu i FSR, na zajedničko sudjelovanje u ovom
obredu.
Sv. Franjo
U utorak je blagdan sv. Franje Asiškog. Redovne svete mise u našoj crkvi su u 7.00 i
19.00 sati. U 10.00 sati u našoj crkvi slavit će se sveta misa prigodom početka nove
akademske godine za sve djelatnike i polaznike Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Svetu misu
će predslaviti mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački u zajedništvu s dr. Željkom
Tanjićem, rektorom sveučilišta i ostalim svećenicima koji su povezani sa sveučilištem.
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Župna kateheza
U utorak započinjemo sa župnom katehezom za vjeroučenike osnovne škole od 1. do
7. razreda. U posebnom prilogu donosimo raspored kateheza za sve razrede. Molimo roditelje
da se pobrinu da njihova djeca dođu na vjeronauk u naznačeno vrijeme. Vjeronauk će se
održavati u vjeronaučnoj dvorani. Upisnicu za vjeronauk te sve ostale informacije dobit će od
katehistice, s. Ljubice.
Župni zbor
Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati.
Euharistijsko klanjanje
U srijedu od 8.00 pa do 18.00 sati euharistijsko je klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom u kapelici Svetoga Duha.
Srednjoškolci i studenti
U četvrtak u 20.00 sati u vjeronaučnoj dvorani održat će se susret srednjoškolaca i
studenata.
Prvi petak
Sljedeći petak je prvi u mjesecu pa ćemo toga dana obići bolesne i nemoćne osobe s
područja naše župe.
Klanjanje pred Presvetim
U petak nakon večernje svete mise u župnoj crkvi bit će euharistijsko 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVAKI TJEDAN ZA KONTINENT JEDAN
U sklopu listopadskih pobožnosti tijekom ovoga mjeseca na poseban način molit ćemo
za braću i sestre u Kristu koji vjeru žive i svjedoče u drugim narodima i kulturama.
Pozivamo sve, a posebno vjeroučenike osnovne škole da se uključe u zajedničku molitvu
krunice utorkom, srijedom i četvrtkom kada će ju oni predmoliti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hodočašća:
 Trsat: 15. listopada. Cijena: 100 kuna

 Padova: 29. listopada. Cijena: 230 kuna

Informacije, prijave i uplate u župnom uredu u uredovno vrijeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Edukacija o prirodnom planiranju obitelji
Jednodnevna edukacija o plodnosti žene i muškarca i prirodnom planiranju obitelji
primjenom Billingsove ovulacijske metode održat će se 15. i 22. listopada u Nadbiskupijskom
pastoralnom institutu u Zagrebu, Kaptol 29a. Pozivaju se bračni parovi, zaručnici, djevojke i
mladići. Prijave i informacije na stranicama Centra za prirodno planiranje obitelji
www.ppo.hr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored održavanja župne kateheze
za vjeroučenike osnovne škole
Razred
1. i 2.
3.
4., 5. i 6.
4., 5. i 6.
7.

8.

Dan
Subota
Utorak
Utorak

Četvrtak
Subota
Subota
Subota

Četvrtak
Utorak

Srijeda
Srijeda

Termini

9.45
9.00; 14.00 (a, b - raz.)
9.45; 14.45 (c, d - raz.)
13.00 (a, c – raz.)
16.15 (a, b, c - raz.)
13.00 (a, b – raz.)
17.00 (d – raz.)
9.00
10.30
11.15
14.00

15.30
9.00; 15.00
9.45; 15.45
9.00; 15.00
9.45; 15.45
9.00; 15.00
9.45; 15.45
10.30; 16.30

Škola
Sve škole - Antunovi ljiljani
OŠ Medvedgrad

OŠ Pavleka Miškine
OŠ Ivana Cankara
OŠ Pavleka Miškine

Sve škole
Biblijsko-liturgijska grupa
Mali prijatelji misija
OŠ Medvedvedgrad
OŠ Pavleka Miškine
OŠ Ivana Cankara
OŠ Ivana Cankara
OŠ Medvedgrad

OŠ Pavleka Miškine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRŠTENJA:
23. rujna 2016.
Ivor HUBAK
sin Kristijana i Violete r. Kovačić
24. rujna 2016.
Tomislav Pavo ĐERIĆ
sin Saše i Borjane r. Špilar
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Ivo LOVRIĆ
sin Marka i Sandre r. Babaja
Jurica ŠTRITOF
sin Hrvoja i Tamare r. Grčić
Elena Marija TANDARA
kći Hrvoja i Vedrane r. Jurjević
Maša ŽNIDAREC
kći Dubravka i Sanje r. Miščević
Ivan Josip BAGIĆ
sin Josipa i Gordane r. Gmajnički
Ema i Tia PRIMORAC
kćeri Tonija i Lucije r. Kos-Grabar
Petar STARČEVIĆ
sin Filipa i Ivane r. Karačić
VJENČANJA:
23. rujna 2016.
Kristijan HUBAK i Violeta KOVAČIĆ
24. rujna 2016.
Dominik MEHKEK i Manuela KROLO
Matija MEDIĆ i Viktorija ROZIĆ
Damir VULJAJ i Matea VRKLJAN
Vedran MILJAN i Emilija DAMIĆ
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