10. lipnja 2018.* 10. nedjelja kroz godinu / B
Br. 358 (23/2018.)

1. Čitanje (Post 3, 9-15)

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog:
»Gdje si?«, reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj
glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrili.«
Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa
stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek
odgovori: »Žena koju si stavio uza me - ona mi je
dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče
ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam
jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji:
»Kad si to učinila, prokleta bila među svim
životinjama i svom zvjeradi poljskom! Po trbuhu
svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog!
Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene,
između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu
satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.«

Ps 130, 1-8
U Gospodina je milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje.
Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al u tebe je praštanje da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.
Više no zoru straža noćna nek Izrael čeka
Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

2. Čitanje (2Kor 4, 13 – 5,1)
Braćo: Budući da imamo isti duh vjere kao što je
pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa

zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio
Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno
s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost
- umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu
na slavu. Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš
izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan
obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje
donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave
jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta
vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno. Znamo
doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator,
imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na
nebesima.

Evanđelje (Mk 3, 20-35)
U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko
mnoštvo da nisu mogli ni jesti.
Čuvši to, dođoše njegovi da ga
obuzdaju jer se govorilo: »Izvan
sebe je!« I pismoznanci što
siđoše iz Jeruzalema govorahu:
»Beelzebula ima, po poglavici
đavolskom izgoni đavle.« A on
ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako
može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u
sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u
sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle
Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može
opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u
kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije
jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! Doista,
kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima,
koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li
tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka;
krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha
nečistoga ima.« I dođu majka njegova i braća
njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga
pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu:
»Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im
odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?« I okruži
pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i
kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši
volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«

RASPORED SV. MISA
NEDJELJA 10. lipnja
bl. Ivan Dominicij

X. NEDJELJA KROZ GODINU

sv. Barnaba, apostol
Dj 11,21b-26; 13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13

UTORAK 12. lipnja
sv. Leon
1Kr 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16

SRIJEDA 13. lipnja

sv. Antun Padovanski
1Kr 18,20-39; Ps 16; Mt 5,17-19
sv. Elizej

1Kr 18,41-46; Ps 65; Mt 5,20-26
sv. Amos

1Kr 19,9a.11-16; Ps 27; Mt 5,27-32

SUBOTA 16. lipnja
1Kr 19,19-21; Ps 16; Mt 5,33-37

10,30 Za župljane
19,00 + pater Slavko Pavin

PONEDJELJAK 11. lipnja

PETAK 15. lipnja

9,00 na nakanu za Davora
12,00 na nakanu

Post 3,9-15; Ps 130; 2Kor 4,13-5,1;
Mk 3,20-35

ČETVRTAK 14. lipnja

7,30 + Franjo Pribanić

sv. Aurelije

7,30 + Krešimir
19,00 + Đuro Tomašić
7,30 + Josip i Terezija Žerjav
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Ana Stipanović i Martin
19,00 + Rudolf, Marija i Ivan Vešligaj
7,30 na nakanu Srcu Isusovu i Marijinu
19,00 + Luka Gašparović
7,30 na nakanu Srcu Isusovu i Marijinu
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Vjekoslav Jugec
19,00 za žive i pokojne iz ob. Petrač, Fulir i Krijan
7,30 u zahvalu

NEDJELJA 17. lipnja
sv. Grgur

XI. NEDJELJA KROZ GODINU
Ez 17,22-24; Ps 92; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

9,00 + Stipe Landeka i Anđa Ivković
10,30 Za župljane
19,00 + Marija i Donko Tasovac; Mihael Gudan

Bože sve što je dobro od tebe dolazi.
Udijeli nam dar svoga Duha, da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo.

ZAHVALJUJEMO I MOLIMO
Za dobročinitelje naše Župe,
Pučke kuhinje i župnog Caritasa.
Za obitelji, duhovna zvanja, siromašne,
bolesne i nemoćne iz naše Župe.

Za sve vjerne mrtve:
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

PRESTANIMO S OGOVARANJEM!
Darovi Duha Svetoga donose mir,
dok ogovaranje uništava sklad. Kršćani su
pozvani primati kako bi darivali, a ne
zadržavati za sebe kao da je duša
skladište. Bog nam udjeljuje darove kako
bismo ih mi davali drugima. U tome se
sastoji kršćanski život. Mi nismo u središtu
pažnje: mi smo oruđe tog dara za druge.
Ono što nam je Bog darovao ne smijemo
zakopati poput sluge iz prispodobe o
talentima.
Crkvu trebamo poimati kao živi
organizam, sastavljen od ljudi koje
poznajemo i s kojima hodimo, a ne kao
apstraktnu i daleku stvarnost. Neki misle da
u Crkvi postoje gospodari: biskupi, Papa,
svećenici… Ne! Crkva, to smo svi mi. Svi! I
svi imamo odgovornost brinuti o drugima,
posvećivati jedni druge. Svatko ima svoju
dužnost u Crkvi, ali svi smo mi Crkva.
Crkva smo mi koji hodamo, Crkva smo mi
koji smo danas na ovom Trgu. Mi: to je
Crkva. (…) U sakramentu potvrde, primamo
Duha Svetoga i mir koji trebamo dijeliti s
drugima.
Znak mira označava sklad, ljubav
među nama, mir. No što se potom događa?
Izađemo iz Crkve i počinjemo loše govoriti
o drugima, guliti im kožu. Počinjemo
ogovarati. Ogovaranje je rat. To ne može
tako! Ako smo snagom Duha Svetoga
primili znak mira, trebamo biti muškarci i
žene mira, a ne jezikom uništavati mir koji
je stvorio Duh. Ogovaranje ne dolazi od
Duha Svetoga, nije djelo jedinstva Crkve,
već uništava ono što Bog čini. Molim vas,
prestanimo s ogovaranjem!
Neka nam Duh Sveti udijeli
apostolsku hrabrost da naviještamo
evanđelje, djelima i riječima, onima koje

susrećemo na svom putu. Djelima i
riječima, ali dobrim riječima koje izgrađuju,
a ne riječima ogovaranja, koje uništava.
Molim vas, kad iziđete iz crkve,
mislite na to kako ste mir primili da biste ga
davali drugima, a ne kako biste ga uništili
ogovaranjem!
papa Franjo
Naš
dragi
župljanin Matija Capar –
Capi, kako smo ga od
milja zvali, preselio se k
Gospodinu u ponedjeljak
4. lipnja 2018. godine u
34. godini života.
Capi je dugo godina bio
ministrant koji je revno služio kod oltara. Bio je
voditelj malonogometnog tima naše Župe sv.
Josipa, a od 2012. godine bio je voditelj i
koordinator Katoličke malonogometne lige
Zagrebačke nadbiskupije. Svoju vjeru i životnu
vedrinu rado je dijelio s drugima, između
ostaloga i kao animator u aktivnostima Ureda za
pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije.
Svi ljubitelji futsala upamtit će ga kao
ikonu futsala i vatrenog igrača koji se u svojoj
bogatoj sportskoj karijeri okitio brojnim odličjima.
No i dalje je ostao skroman, pravi vjernik i
prijatelj, dobar čovjek.
Nakon zadobivenih sportskih ozljeda,
sve je predao Bogu. Tada je rekao: “Svi znaju
da sam imao dvije teške operacije u zadnje
dvije godine i molio sam Boga da ću moći igrati
s prijateljima na igralištu, tek toliko, jer ovo je
moj sport i živim za ovaj sport. Bog me nagradio
i dao da zabijem taj gol protiv prvaka Europe i
aktualnog doprvaka svijeta. Plakao sam nakon
utakmice i sad plačem. Svi me pitaju što me
boli, ali jednostavno to je emocija”.
Dragi naš Capi, od srca ti hvala za sve
što si učinio za svoju Župu sv. Josipa, za
hrvatski futsal i za svoju Domovinu!
Iskrena sućut obitelji Capar i obitelji Kadrnka.
Pokoj vječni daruj im Gospodine.
Počivali u miru Božjem!

NEDJELJNE OBAVIJESTI (10. lipnja 2018.)
Danas je druga nedjelja u mjesecu
– NEDJELJA CARITASA.
Danas
prikupljamo
za
potrebe Pučke kuhinje. Svoj prilog
možete ostaviti volonterima prilikom
izlaska iz crkve.
Unaprijed zahvaljujemo na svakom
vašem daru.
Danas
se
održava prodajna
izložba župnog Caritasa na kojoj
možete, između ostaloga, pronaći
bogati asortiman potpuno nove,
nekorištene odjeće i obuće za
nadolazeće ljetne dane, kućanske
potrepštine, ukrasne predmete,
dječje igračke, duhovnu literaturu te
ostale razne sitnice.

U srijedu je spomendan sv. Antuna
Padovanskog.

Izložba je otvorena od 8.30 do
20.30 sati u prostoru župnog
Caritasa, a sav prihod prikupljen na
izložbi namijenjen je za nabavu
namirnica za pakete koji naši
korisnici mjesečno primaju kao i za
ostale potrebe Caritasa.
Radosno vas očekujemo!
Od slijedeće nedjelje 17. lipnja
nema više svete mise nedjeljom u
12 sati sve do 2. rujna.

Svete mise su u 7,30 i 19 sati.
Nakon večernje mise bit će
blagoslov djece i ljiljana po
zagovoru svetog Antuna.
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