2. NEDJELJA KROZ GODINU 15.1.2017.

BITI SVJEDOK ISUSA KRISTA
Sva tri današnja čitanja svjedoče o Isusu Kristu, premda su sva različita. U prvom
čitanju Bog naviješta da će njegov Sluga biti svjetlo narodima i svima izvor spasenja. Sv.
Pavao se priznaje i očituje apostolom i učenikom, a Ivan Krstitelj svjedoči o Isusu kao
Božjem Jaganjcu, koji će otkupiti grijehe svijeta.
Svjedočiti za Krista i njegovo evanđelje prvotna je zadaća naše vjere. U sakramentima
krštenju i potvrdi primili smo Duha poslanja, za Krista svjedočiti pojedinačno i kao zajednica.
On je Svjetlo naroda, a to mora biti i Crkva, koja živi i svjedoči njegov život i ljubav ovdje na
zemlji. Upravo u ovoj Crkvi kršćanin znači biti svjedok među ljudima i svjedočiti vjeru u
Isusa uskrsnuloga, spasitelja svijeta, koji je najavljen i koji je svjetlo naroda. Nemoguće nam
je postati Isusovim svjedocima, ukoliko svoju vjeru svaki dan ne jačamo sakramentima, a
ispovijedanje vjere potvrđujemo dobrim djelima. Kao vjernici i svjedoci moramo pokazati da
je po krštenju i vjeri u Isusa Krista grijeh pobijeđen u našemu životu i da nas je Isus time
učinio sinovima Božjim koji takvim životom već ovdje utemeljuju i žive Kraljevstvo Božje.
Koliko svojim životom svjedočimo krštenje i vjerovjesničko poslanje koje smo
primili? Evo danas prigode upitati se i odgovoriti.
Danas je teško ispovijedati vjeru u Isusa i u punini priznati Boga. Zar je jučer ili toliko
stoljeća unatrag bilo drugačije? Zbog toga je Bog došao ususret čovjeku i ponudio mu svoju
jednostavnost i blizinu da mu se čovjek bez straha može približiti i postati brat. Ono što živiš svjedoči! Sva je mudrost u tomu. Biti svjedok Božje ljubavi prema sebi i drugomu. To treba
potvrđivati pred drugima.
Današnje sveto Evanđelje nas uči kako možemo i mi postati Isusovim svjedocima,
svjedocima njegove riječi i nauke koju je on na svijet donio. Isus želi da njegov nauk živi u
svijetu po svjedočanstvu njegovih učenika. Sa sigurnošću možemo reći da vjera većine
kršćana dolazi upravo od svjedočanstva koju toj vjeri daju svjedoci koji za nju svjedoče.
Vjera djece stoji redovno na svjedočanstvu roditelja. Vjera vjernika stoji na svjedočanstvu
svećenika. I o svima nama ovisi vjera ljudi u našoj okolini. O nama ovisi da li ćemo svojim
svjedočanstvom nekoga pridobiti za vjeru, nekoga učvrstiti u vjeri i nekome spasiti vjeru. Sve
ovisi o tome da li ćemo poput Ivana Krstitelja nositi u sebi svjedočanstvo Duha Svetoga.
Kršćanin koji ne poznaje svoju vjeru, koji ne zna kršćanske istine, sigurno neće moći drugima
svijetliti i pokazivati im istinu svoje vjere, jer što čovjek sam nema to ne može drugima dati.
Najveći grijeh našega vremena jest taj što je izgubljen osjećaj grijeha, što se više
grijeh ne smatra grijehom. Zato i svaki kršćanin mora najprije samoga sebe osvjedočiti i
učvrstiti u vjeri da je Isus Bog Spasitelj koji briše naše grijehe i daje nam spasenje. Kad sebe
osvjedočimo i utvrdimo u vjeri, onda prenosimo tu vjeru i na sve druge. Komu je Bog dao
bistru pamet i dar govora, taj će poučiti druge o onom što i sam vjeruje.
Vrijeme u kojem živimo, društvo kojem pripadamo i ljudi koji nas okružuju, očekuju
od kršćana stvarni doprinos u izgradnji bolje budućnosti. Tko može mijenjati društvo i svijet u
kojem živimo?
Ivan Krstitelj je bio svjestan da je Isus taj koji može mijenjati ljude i društvo. Zbog
toga je kao prorok uputio ljude na Isusa. Mi smo u mnogo boljem položaju od Ivana
Krstitelja, jer nismo poput Ivana Isusovi preteče, već njegovi sljedbenici. Kao Isusovi
sljedbenici svjesni smo da sa svojim Bogom možemo lakše stvarati pretpostavke za bolju
budućnost, kako u osobnom, obiteljskom, tako i u crkvenom te društvenom životu.
Prije svake svete pričesti u svetoj misi čujemo riječi Ivana Krstitelja iz današnjega
Evanđelja. Neka nas one uvijek raspolože da svaka sveta pričest bude susret prijatelja i
osnaženje duhom njegove ljubavi, da bismo zajedno s njime mogli reći: Evo dolazim vršiti
volju tvoju!
fra Martin Jaković
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1. ČITANJE: Iz 49, 3. 4b-6
Postavit ću te za svjetlost narodima, da budeš spas moj.
Gospodin mi reče: “Ti si Sluga moj,
Izraele, u kom ću se proslaviti!”
A sad govori Gospodin,
koji me od utrobe slugom svojim načini,
da mu vratim natrag Jakova,
da se sabere Izrael.
Proslavih se u očima Gospodnjim,
Bog moj bijaše mi snaga.
I reče mi: “Premalo je da mi budeš sluga,
da podigneš plemena Jakovljeva
i vratiš ostatak Izraelov,
nego ću te postaviti za svjetlost narodima,
da spas moj budeš do nakraj zemlje.”

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 40)
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
*****
Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
*****
Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: “Evo dolazim!
*****
U svitku knjige piše za mene:
Mîlje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”
*****
Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom,
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.
2. ČITANJE: 1 Kor 1, 1-3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u
Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu
mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
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EVANĐELJE: Iv 1, 29-34
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
U ono vrijeme:
Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh
svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije
mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.” I
posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega
ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i
ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin
Božji.”

MOLITVA VJERNIKA
Bogu Ocu, koji je na svijet poslao svoga Sina da bude Jaganjac koji odnosi grijehe svijeta,
uputimo svoje zajedničke molitve govoreći:
Smiluj se, Gospodine, narodu svome!
1. Za tvoju Crkvu: da u svim vremenima i narodima nastavlja Kristovo djelo spasenja
čovjeka, molimo te.
2. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone: da svojim životom očituju radost što su pozvani
služiti tebi u braći i sestrama, molimo te.
3. Za društvo u kojem živimo: da ga ne prepustiš malodušnosti, beznađu i samouništenju,
molimo te.
4. Za javne djelatnike: da ih obdariš skromnošću i jednostavnošću kako bi istinski radili na
očovječenju svijeta, molimo te.
5. Za sve koji se nalaze na putu grijeha: da u njima probudiš želju za priznanjem počinjenoga
zla i traženjem tvoga oproštenja, molimo te.
6. Za nas koji smo se sabrali u tvoje ime: da nas obdariš svojim Svetim Duhom kako bismo
mogli biti hrabri svjedoci tvoga Sina, molimo te.
7. Za naše drage pokojne: da ugledaju svjetlost tvoga lica i u nebu te slave u vijeke vjekova,
molimo te.
Svemogući Bože, tvoj nas je Sin riječima i djelima pozvao da idemo putem spasenja. Čuvaj
nas na tom putu kako bismo jednoć prispjeli vječnoj radosti nebeskog zajedništva s tobom. To
te molimo po Kristu, Gospodinu nešemu.
===================================================================
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:
Ponedjeljak:
(16.1.17.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Barica, Ivan i Zdenko Sabolek
+ Davor Zanella
+ Josica i Božidar Picić
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Utorak:
(17.1.17.)

7.00:
10.30:
19.00:

Po nakani za mir u obitelji
+ Frano Novaković
Za štovatelje sv. Antuna
Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda:
(18.1.17.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Mladen Kozina i ostali iz obitelji
+ Iz obitelji Pavlović i Medić
+ Ana Kobešćak

Četvrtak:
(19.1.17.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Ankica Perković
Za zdravlje Nikole
+ Braća, roditelji i dobrotvori našega reda

Petak:
(20.1.17.)

7.00:
19.00:

Za zdravlje Gorana
Kumulativne

Subota:
(21.1.17.)

7.00:
7.00:
19.00:

+ Vjeko Barišić
Za ozdravljenje Roberta
+ Jelka i Vlado Predavec

Nedjelja:
(22.1.17.)

7.30:
9.00:
10.30:
12.00:
19.00:

+ Ivan i Milka Bago
+ Damir Petrinec
Za župu i župljane
+ Ruža i Jure Antunović
+ Vinko Petrović

Obavijesti:
Susret članova Biblijsko-liturgijske zajednice i zajednice čitača
U ponedjeljak u 19.45 sati u vjeronaučnoj dvorani održat će se zajednički susret
članova zajednice čitača i članova Biblijsko-liturgijske zajednice. Tema susreta je Književne
vrste u Bibliji.
Župna kateheza za osnovnu školu
U utorak nastavljamo sa župnom katehezom za vjeroučenike osnovne škole prema
utvrđenom rasporedu.
Sv. Antun opat
U utorak je spomendan sv. Antuna opata ili pustinjaka. Kako mnogi vjernici štuju
ovog sveca, imenjaka zaštitnika naše župe, u našoj crkvi slavimo svete mise u: 7.00, 10.30 i
19.00 sati.
Sv. Antune, moli za nas
Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje
sv. Antuna. Prije svete mise molimo krunicu sv. Antuna.
Župni zbor
Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati.
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Euharistijsko klanjanje
Srijedom od 8.00 pa do 18.00 sati održava se euharistijsko klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom u kapelici Svetoga Križa.
Srednjoškolci i studenti
U četvrtak u 20.00 sati u vjeronaučnoj dvorani održat će se susret srednjoškolaca i
studenata.
Klanjanje pred Presvetim
U petak nakon večernje svete mise pa sve do pola noći u župnoj crkvi bit će
euharistijsko klanjanje. Presveto će biti izloženo u kapelici Svetoga Križa.
Molitva Večernje
Svake nedjelje prije večernje svete mise u 18.30 sati imamo zajedničku molitvu
Večernje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karmelićanke BSI - proslava
U jubileju 100 godina dolaska sestara Karmelićanki Božanskog Srca Isusova u
Hrvatsku, u subotu 21. siječnja dolazak hodočasničkih moći utemeljiteljice družbe bl.
Marije Terezije od sv. Josipa u samostan sestara, Vrhovec 29. Svečano euharistijsko
slavlje u 17.00 sati u samostanskoj kapeli; iza toga čašćenje moći. Pozivamo sve naše
župljane!
sestre Karmelićanke BSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
Susret hrvatske katoličke mladeži održat će se 29. i 30. travnja 2017.
godine u Vukovaru, pod geslom „Krist, nada naša“ (1 Tim 1,1). Mladi naše
župe za ovaj susret mogu se prijaviti na susretima Frame (nedjeljom u 20.00
sati) i na susretima srednjoškolaca (četvrtkom u 20.00 sati) do kraja siječnja.
Na susret se mogu prijaviti mladi u dobi od 15 (1. razred srednje škole) do 30
godina. Kotizacija za prijavu iznosi 30 kn.
Susret će započeti u subotu 29. travnja dolaskom mladih u župe smještaja
do 15.00 sati gdje će domaćini imati svoj program. Program u nedjelju počet
će molitvom u 9.00 sati na groblju u Vukovaru odakle će se mladi zaputiti
prema prostoru misnog slavlja u zajedništvu s ostalom hrvatskom mladeži
predvođenom svojim biskupima.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svjetska Molitvena osmina za jedinstvo kršćana
(18. do 25. siječnja)
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana tradicionalno se slavi od 18. do 25 siječnja.
Te je datume još 1908. predložio Paul Wattson, kako bi obuhvatio razdoblje između
blagdana Katedre svetoga Petra (nakon liturgijske reforme u Katoličkoj Crkvi slavi se 22.
veljače) i blagdana Obraćenja svetoga Pavla. Ta dva datuma stoga imaju i svoja
simbolična značenja.
5

---------Ovogodišnja Molitvena osmina za jedinstvo kršćana ima geslo: "Pomirenje – ljubav
nas Kristova obuzima". Biblijsko polazište temi nalazi se u Drugoj poslanici Korinćanima
sv. Pavla Apostola, peto poglavlje, od 14. do 20. retka (Usp. 2 Kor 5,14-20). Tekstove za
svjetsku Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana 2017. pripremala je zajednica
kršćanskih Crkava u Njemačkoj (ACK) u kontekstu obilježavanja 500. godišnjice
Reformacije. U Uvodu pišu: "Crkve u Njemačkoj su se suglasile da spomen Reformacije u
ekumenskoj zajednici treba obilježavati kao blagdan Kristov" jer: "Usredotočenje na jezgru
kršćanske vjere, Isusa Krista i njegovo djelo pomirenja, omogućuje ekumenskim
partnerima Evangeličke Crkve u Njemačkoj (rimokatoličkoj i pravoslavnoj Crkvi,
baptistima, metodistima, menonitima i drugima), da se uključe u obilježavanje spomena
Reformacije".
---------Jedinstva, zajedništava i zbliženja kršćana doista nema bez duhovnog ekumenizma,
bez molitvene povezanosti s Bogom i braćom, bez duhovnosti kao praktične i
primijenjene teologije, tj. bez oduhovljenih i vjernički zrelih osoba. Svađalice, bahati,
umišljeni i samodostatni koji u dijalog s drugom Crkvom ulaze kao u ring u kojem
drugoga treba poraziti i dotući već odmah na početku ulaze u slijepu ulicu kojom se ne
stiže do cilja.
Molimo tijekom Osmine Duha Svetoga da se postojeće jedinstvo među kršćanima
uveća, da nas sve trajno uči umijeću dijaloga i suživota.
Iz knjižice: Molitva za jedinstvo kršćana 2017. – Pomirenje – Ljubav nas Kristova obuzima
Jure Zečević, OCD, tajnik vijeća HBK za ekumenizam i dijalog

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

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU
21. 3. – 28. 3. 2017.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.

Zagreb – Tel Aviv – Nazaret
Nazaret – Haifa – Gora Karmel
Nazaret – Brdo Blaženstava – Tabgha – Kafarnaum – Galilejsko jezero – Kana
Galilejska
Nazaret – Tabor – Jerihon – Mjesto Isusova krštenja (Qaser Yehuda) – Qumran –
Jeruzalem
Jeruzalem – Maslinska gora – Cenacolo (Posljednja večera) – Zid Plača (Zapadni
zid hrama)
Jeruzalem – Betlehem – Ein Karim
Jeruzalem – Via dolorosa – Mrtvo More
Jeruzalem – Tel Aviv – Zagreb

Kompletan program nalazi se na internetskoj stranici naše župe.
Cijena aranžmana: 1.400 USD

INFORMACIJE I PRIJAVE: Župni ured Župe sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 31, Zagreb:
01/3771-555; radno vrijeme pon-pet 10-12 i 16-18
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