
 

 

2. NEDJELJA KROZ GODINU  15.01.2023. 

 

 

Evo Jaganjca Božjega! 
 

Susret Ivana Krstitelja i Isusa, kako nam donosi evanđeoski ulomak, događa se 

odmah dan poslije Isusova krštenja: „Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu 

pa reče: Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta.“ 

Evanđelist Ivan želi naglasiti ponovi Isusov dolazak Ivanu Krstitelju čime 

svraća pogled na važnost Ivana Krstitelja u Isusovim „očima“. Isus dolazi k Ivanu, a 

ne obrnuto.  

U redovitim okolnostima koje prate Isusov život na zemlji uočavamo da se ljudi 

okupljaju oko Isusa i da oni dolaze k Isusu. 

Ovdje imamo drugačiji Isusov pristup u kojem možemo iščitati Isusovu 

namjeru da Ivanu Krstitelju iskaže čast i javno posvjedoči važnost njegova djelovanja 

kao preteče Mesiji koji dolazi. 

Ponovni dolazak k Ivanu Krstitelju dan nakon što je već bio kod njega i nakon 

što je primio krštenje prikazuje nam Isusovo poštovanje koje je osjećao prema Ivanu 

Krstitelju. To poštovanje očituje se u zahvalnosti kojom potvrđuje Krstiteljev izbor da 

odgovori na Božji poziv i da svoj život u potpunosti stavi u službu ne svomu bratiću 

nego svomu Bogu kojega priznaje riječima: Evo Jaganjca Božjega! 

Ivan se divi Isusovu ponovnom dolasku i kliče od radosti jer je doživio radost 

uspjeha svojega poziva. Doživio je epilog svoga poslanja. U susretu sa Isusom doživio 

je unutarnje zadovoljstvo i shvatio da je život koji je posvetio u pozivu na obraćenje 

pun pogodak.  

Ivan Krstitelj u susretu sa Kristom doživio je susret sa svojim Bogom i radost 

uspjelog života. U tom susretu doživio je radost oprosta grijeha – a samo Bog može 

praštati grijehe. 

Isusov ponovni povratak bio je i više nego izraz zahvale na svemu što je 

Krstitelj činio. Bio je to trenutak u kojem potvrđuje Ivanovo svjedočanstvo kao 

autentičan odgovor čovjeka na Božji poziv. Ivanu to daje hrabrost daljnjeg 

propovijedanja unatoč opasnostima kojih je bio svjestan i nevoljama koje su ga 

očekivale ako nastavi svjedočiti u ime Isusa Krista. 

Onaj koji poput Ivana primi od Boga „povratnu informaciju“ da radi upravo 

onako kako treba – takav će poput Ivana neustrašivo svjedočiti svoju vjeru svjedočeći 

Boga u svojoj obitelji, u svome društvu i u svojoj okolini. 

Stoga i nama danas snažno progovara Ivanovo svjedočanstvo o Isusu kao put 

kojim se isplati ponosno hodati unatoč neizbježnim osudama društva koje ne prihvaća 

Isusovu nauku. 

U jedno možemo biti sigurni: Ivan bi i danas jasno i nedvojbeno svjedočio 

ispravan put koji bi uvijek iznova podrazumijevao poziv na odbacivanje grijeha te 

prihvaćanje istine onakva kakva ona uistinu i jest – Isus Krist.  

A on je uvijek isti: i jučer i danas i sutra i uvijek! Unatoč vremenima i 

modernim poimanjima koja se mijenjaju iz godine u godinu.  

Njegova riječ uvijek je moderna onomu koji je želi živjeti i svjedočiti za nju 

poput Ivana Krstitelja.  

 

        fra Josip Petonjić 
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2. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

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 našemu. 

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

Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama: 

 

Ponedjeljak: 7.00: Po nakani za Jelku Antukić 

(16.1.23.) 19.00: + Vesna Klikić 
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Utorak: 7.00: + Jozo Šimunović 

(17.1.23.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna 

  Molitvene nakane u čast sv. Antuna 

 

Srijeda: 7.00: + Jozo Šimunović 

(18.1.23.) 19.00: + Zvonka Tomljenović, Ljubica i Stjepan Šimić 

 

Četvrtak: 7.00: + Braća, roditelji i dobrotvori našega reda 

(19.1.23.) 19.00: + Andrija i Jela Rašić 

 

Petak:  7.00: + Marta Smiljanić i ostali iz obitelji 

(20.1.23.) 19.00: Kumulativne 

 

Subota:  7.00: + Iz obitelji Medunović 

(21.1.23.) 19.00: + Anka Aleksić 

 

Nedjelja:  7.30: + Vinko i Milan Parlov 

(22.1.23.) 9.00: + Ivica i Željko Turčin 

 10.30: Za župu i župljane 

 12.00: + Stjepan i Slavica Roginek 

 19.00: + Ivan, Barica, Ines i Ivan Šuk 

 

 

Obavijesti: 
 

Župna kateheza za osnovnu školu 

U ponedjeljak, 16. siječnja nastavljamo sa župnom katehezom za vjeroučenike 

osnovne škole. Podsjećamo roditelje na obvezu dolaska na katehezu i svete mise te na 

podmirivanje obveza u vidu administracije (potvrdnice i posvjedočenja).  

 

Predstavljanje nove knjige fra Ivana Karlića 

U ponedjeljak, 23. siječnja u 19.30 u dvorani sv. Franje bit će predstavljena nova 

knjiga našega fra Ivana Karlića „Bogočovjek Isus Krist - 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj“ u 

izdanju Kršćanske sadašnjosti. Ova knjiga predstavlja remek-djelo novovjekovne katoličke 

teologije s užeg područja kristologije, a ipak na razumljiv način na 760 stranica donosi istine 

naše vjere s kojima bi trebao biti upoznat svaki vjernik. Dođite, svi ste pozvani! 
 

Album "Gdje god zoveš" slavljeničkoga banda "Amorose" 

U subotu, 21. siječnja izlaz prvijenac slavljeničkoga banda "Amorose". Amorose 

poznajemo sa susreta za mlade četvrtkom, ali i s brojnih duhovnih obnova, vjenčanja, krstitki 

i drugih događanja. Njihove pjesme odzvanjaju iskrenim iskustvom živoga Boga i trebaju biti 

dio kolekcije svakoga vjernika. CD ćete moći nabaviti u fizičkom obliku četvrtkom nakon 

susreta za mlade ili preko društvenih mreža uz izravni zahtjev, a u digitalnom obliku preko 

digitalnih platformi Spotify, Deezer i dr. 
 

Kamere u našoj Bazilici 

Tijekom tjedana koji su pred nama bit će montirane videokamere visoke rezolucije u 

našoj Bazilici. Kako smo vas, dragi vjernici, već obavještavali u proteklim tjednima, u duhu 

otvorenosti Bazilike prema cijeloj Domovini i mnogim duhovno gladnim i žednim katolicima 

diljem svijeta, i mi ćemo duhovne sadržaje naše Bazilike podijeliti s drugima. Kamere će biti 

instalirane tako da ne narušavaju unutarnju estetiku niti molitveni mir koji je apsolutni 

prioritet. U dogovoru s LaudatoTV, prenosit ćemo pobožnost "13 utoraka sv. Antuna" kao i 
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svaki utorak tijekom godine te dio programa Duhovno duhovitih večeri. Dio sadržaja će se 

prenositi i na YouTube kanalu naše Bazilike koji je u tu svrhu otvoren. Ovo je velik iskorak 

za našu Baziliku koji će povećati njezin značaj na nacionalnom području, ali i mnogima koji 

nisu u mogućnosti fizički prisustvovati duhovnim sadržajima omogućiti mnoštvo duhovnih 

dobara. Zahvaljujemo od srca svim dobročiniteljima koji su omogućili instalaciju ovog 

tehničkog čuda, napose svakome od vas koji ste svojim prilogom ovo omogućili (uplate su još 

moguće), zatim Generalnoj Kuriji franjevaca konventualaca, američkoj Provinciji franjevaca 

konventualaca "Gospa od Anđela" te našoj Hrvatskoj Provinciji. Neka i ove kamere u duhu 

nove evangelizacije omoguće dolazak radosne vijesti Isusove do svakoga čovjeka.  

 

Blagoslov obitelji 

Završili smo s redovitim blagoslovom obitelji. Obitelji koje nismo obišli u redovitom 

pohodu mogu se ubilježiti za naknadni blagoslov za subotu 21. siječnja. 

Dragi župljani, molimo vas za strpljenje tih dana jer zbog mnogo obitelji na različitim 

adresama treba i više vremena za blagoslov. Sigurno je da ćemo doći do vas toga dana. 

 

Sv. Antune, moli za nas 

Svakog utorka u 19.00 sati slavimo svetu misu za sve žive i pokojne štovatelje sv. 

Antuna. Svoje nakane možete upisati u župnom uredu ili sakristiji. Od utorka 24. siječnja 

nastavljamo s krunicom, štovanjem relikvija i pjevanim litanijama s početkom u 18.40. 
 

Svetoduške subote 

Subotom se održavaju razne aktivnosti za djecu osnovne škole i predškolce: kreativne 

radionice, dječji zbor „Antunovi slavuji“, susreti za ministrante, instrukcije za djecu te 

sportsko-rekreativni susreti (prijava mailom: sportsvetiante@gmail.com). Raspored možete 

vidjeti na oglasnoj ploči i na prigodnim letcima. Potaknite svoju djecu da se uključe u neku od 

ponuđenih aktivnosti i rastu u okrilju svoje Župe. 

 

Euharistijsko klanjanje 

U srijedu je cjelodnevno klanjanje u kapelici Svetog Križa u vremenu od 7.30 do 

18.30. U petak je klanjanje u župnoj crkvi nakon večernje svete mise. 

 

Susret Bratstva sv. Franje 

U utorak u 21.00 sat u katehetskoj dvorani „Antonio“ bit će susret Bratstva sv. Franje. 

 

 

Susreti za mlade 

Franjevačka mladež: Nedjeljom je u 20.00 sati susret Franjevačke mladeži u dvorani 

"Antonio" Pozivamo mlade da se jave fra Filipu Pušiću nedjeljom nakon svete mise u 9.00 

sati za više informacija. 

Duhovno duhovite večeri: U četvrtak 19. siječnja nastavljamo sa susretima za 

studente i mlade Duhovno duhovite večeri. Započinje ciklus predavanja na temu ljubavi 

„Ususret Valentinovu“. Ciklus ćemo zaključiti proslavom u subotu 11. veljače na jezeru 

Granešina s početkom u 19.00 sati uz duhovni koncert Amorosa, molitvu, druženje i ples. 

Susreti četvrtkom započinje svetom misom u 19.00 sati u crkvi sv. Antuna i nastavlja se 

slavljenjem i euharistijskim klanjanjem pred Presvetim. Za završnu proslavu obavezna je 

prijava fra Stjepanu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Molitvena osmina za jedinstvo kršćana (18. do 25. siječnja) 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana u sjevernoj se Zemljinoj hemisferi tradicionalno 

slavi od 18. do 25. siječnja. Te je datume još 1908. predložio o. Paul F. 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. Prvi datum naznačuje cilj molitve: svo kršćanstvo u 

zajedništvu s apostolskim prvakom sv. Petrom, a drugi datum ukazuje na način ili metodu 

kojom je jedino moguće postići taj cilj: temeljito obraćenje Kristu, svakog kršćanina, u svim 

kršćanskim zajednicama, obraćenjem kakvo je npr. bilo ono sv. Pavla kod Damaska. 
---------- 
Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održat će se u Sisačkoj biskupiji od 18. do 25. 

siječnja. Za jedinstvo molit će se posebno tih dana u svim župama Biskupije, a središnje 

slavlje održat će se u subotu, 21. siječnja u 18 sati u bazilici Sv. Kvirina u Sisku. Misno 

slavlje predvodit će sisački biskup Vlado Košić. Nakon mise slijedi zajednička ekumenska 

molitva. 

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

KRŠTENJE: 

 

7. siječnja 2023. 

Leona ŽUNIĆ 

kći Vedrana i Marine r. Gadže 

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

ZAVJETNE ORGULJE SV. ANTUNA 

 Svirala na dar Svetištu sv. Antuna 
 

U prošloj godini slavili smo 100 godina od utemeljenja Samostana Svetoga Duha 
(1922.) i 90 godina od osnutka Župe sv. Antuna Padovanskog (1932.). S ciljem 
dovršetka uređenja crkve sv. Antuna sagradili smo nove orgulje. 8. prosinca naša je 

crkva proglašena manjom bazilikom. Svojom donacijom možete postati kum jedne 
svirale ili registra i tako upisati svoje ime, obitelj ili tvrtku u ovaj instrument i 
trajno ostati ubilježeni u povijest našega Antunovskoga svetišta. Orgulje sviraju, 
ali ih trebamo do kraja isplatiti. Svaki je dar korak bliže cilju. Kako napreduje isplata, 

možete pratiti na maketi s lijeve strane kod ulaza u Baziliku. 

Hvala vam što nam pomažete! 

Svoj dar možete ubaciti u škrabicu, donijeti u župni ured ili uplatiti na 
račun samostana: IBAN HR4524020061100908284. 

Barkod za uplatu: 

 

 

 


