10. siječnja 2021.* Krštenje Gospodinovo /B
Br. 456 (2/2021.)

1. Čitanje (Iz 55, 1-11)
Ovo govori Gospodin: Svi vi koji ste žedni,
dođite na vodu; ako i nemate novaca, dođite!
Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i
mlijeko! Zašto da trošite novac na ono što kruh
nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene
poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati
jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i
duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez
vječan, savez milosti Davidu obećanih. Evo,
učinih te svjedokom pucima, knezom i
zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš
narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna
dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega, i
Sveca Izraelova, jer on te proslavio. Tražite
Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je
blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac
naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koji će
mu se smilovati, k Bogu našem jer je
velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu
vaše misli i puti moji nisu vaši puti – govori
Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su
visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje
iznad vaših misli. Jest, kao što dažd i snijeg s
neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se
zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala
sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz
mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda,
nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog
čega je poslah.

Iz 12, 2-3.4b-6
S radošću ćete crpsti vodu s izvora spasenja!
Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se,
ne bojim se više jer je Gospodin snaga
moja i pjesma, on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.

Hvalite Gospodina prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

2. Čitanje (1Iv 5, 1-9)
Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od
Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i
rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu
Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove
vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi
njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.
I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje
da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz
vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I
Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je
što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno.
Ako
primamo
svjedočanstvo
ljudi,
svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je
svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina
svoga.

Evanđelje (Mk 1, 7-11)
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan:
»Nakon mene dolazi jači od mene.
Ja nisam dostojan sagnuti se i
odriješiti mu remenje na obući. Ja
vas krstim vodom, a on će vas krstiti
Duhom Svetim.« Onih dana dođe
Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu
krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode,
ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba
gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si
Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

RASPORED SV. MISA
7,30 + Mladen Prišlin i za duše u čistilištu

NEDJELJA 10. siječnja
KRŠTENJE GOSPODINOVO
Iz 55,1-11; Iz 12,2-3.4b-6; 1Iv 5,1-9;
Mk 1,7-11
PONEDJELJAK 11. siječnja

sv. Teodozije

Heb 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20
UTORAK 12. siječnja
Heb 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28
SRIJEDA 13. siječnja

sv. Ernest

sv. Hilarije
Heb 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39
ČETVRTAK 14. siječnja
sv. Feliks
Heb 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45
PETAK 15. siječnja
sv. Anastazija
Heb 4, 1-5.11; Ps 78; Mk 2, 1-12
SUBOTA 16. siječnja
sv. Marcel
Heb 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17
NEDJELJA 17. siječnja
sv. Antun opat
II. NEDJELJA KROZ GODINU
1Sam 3, 3b-10.19; Ps 40, 2.4ab.7-10;
1Kor 6, 13c-15a.17-20; Iv 1, 35-42

9,00 za Franino zdravlje
10,30 Za župljane
12,00 + Velimir Paladin
19,00 + Ana Mežnarić
7,30
na čast sv. Obitelji za žive i pokojne iz ob.

19,00 Purgar, Petruša, Margolt i Reinhardt
7,30 + Danica Ćurković
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Ante Škorić
19,00 + Nikola i Marija Lazanin

7,30 + Nevena i Vlado Brückler; Vesna Bilušić
19,00 + Marija Lančić i ob. Lančić
9,00 + Božo Karaula
19,00 Zajednička nakana
7,30
19,00 + Mira Radočaj
7,30 za žive i pokojne iz ob. Petrač, Fulir i Krijan
9,00
10,30 Za župljane
12,00 + Bruno i Marija Bračić
19,00 + Nadica Budiša

Svemogući vječni Bože, kod krštenja u Jordanu Duh Sveti je sišao na Isusa Krista,
a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim Sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga
nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi.

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!

NE BOJTE SE!
Netko je jednom prebrojao, ne
znam da li je zaista tako jer nisam
provjeravao, da se izričaj ‘Ne boj
se!’ u Svetom pismu
pojavljuje 365 puta.
Po jedan ‘Ne boj se!’ za
svaki dan u godini.
Simbolično i poticajno za
razmišljanje.
Često u životu očekujemo Isusa na
raznim
mjestima,
u
raznim
prigodama i u raznim ljudima.
Često bivamo i razočarani kada ga
ne sretnemo tamo gdje bi ga htjeli
sresti.
To ne znači da ga nema ili da nas
je napustio, to samo znači da nam
u tom trenutku ne treba jer zapravo
možemo sami. Isus želi da mi sami
kročimo kroz ovaj život čineći ono
što je on činio. On je s nama,
njegova prisutnost nije upitna, ali
djelovanje prepušta nama. Na
nama je red.
To je kao kad otac ili majka uči
svoje dijete voziti bicikl. Bez
roditeljske
pomoći
dijete
je
prestrašeno, nesigurno upravlja
ručkama bicikla i svjesno svoje
nesigurnosti počinje sumnjati u
svoje sposobnosti. Zaziva pomoć,
ali roditelj ne pomaže u tom
trenutku tako da uzme upravljač

bicikla i počne upravljati umjesto
djeteta, već ga ohrabruje riječima,
diže mu samopouzdanje, podsjeća
na svoju prisutnost i pomoć u
slučaju da se nešto loše
dogodi.
Tada
dijete,
ohrabreno roditeljskom
prisutnošću,
a
ne
upravljanjem, ustraje u
svojim
pokušajima
upravljanja i na kraju
svladava vožnju.
Na isti način se Isus s puno ljubavi
odnosi prema nama. On želi da mi
budemo snažni, daje nam moć da
istjerujemo zlo, da svjedočimo
ljubav. On je tu kada zagusti, kada
postane nepodnošljivo, ali ne da
živi za nas već s nama. „Ja sam s
vama do svršetka svijeta.“
Kada se bojimo, izvor našega
straha pronalazimo u našoj nevjeri i
sumnji.
Sjetimo
se
Petra.
„Malovjerni, zašto si posumnjao!“ –
prekorava ga Isus.
Kada se bojimo, dovoljno je prizvati
na usta Isusovo ime, posvijestiti si
njegovo obećanje prisutnosti, sjetiti
se da on nikoga ne razočarava i
nikoga ne napušta.
Njegova snažna riječ ‘Ne boj se!’
daje
nam
snage
da
se
suprotstavimo svim nedaćama i u
njegovo ime nadvladamo svako zlo.
Vjeruješ li u to?

ŽUPNE OBAVIJESTI 10. siječnja 2021.
Današnjom nedjeljom završava
božićno vrijeme i započinje
uobičajeno vrijeme kroz godinu.
Još ovu nedjelju slavimo svetu misu
u izvanrednom terminu u 18 sati.
Pučka
kuhinja
sv.
Josipa
poslužuje dnevni topli obrok od
ponedjeljka do subote u 16:30 sati.
Svi koji žele pomoći mogu se
uključiti u akciju i odabrati jedan od
načina financiranja pučke kuhinje:
 apostol – 75 Kn mjesečno
 brončani apostol – 150 Kn
mjesečno
 srebrni apostol -300 Kn
mjesečno
 zlatni apostol – 600 Kn
mjesečno
Uplate se mogu izvršiti na broj
računa:
Župa sv. Josipa
Trakošćanska 47, Zagreb
IBAN: HR4823600001501268021
Zahvaljujemo svima koji svojim
darom pomažu Pučkoj kuhinji sv.
Josipa. Zahvaljujemo volonterima i
dobročiniteljima, svim pojedincima i
organizacijama koji su se uključili u
ovo divno djelo Božje ljubavi u
našoj župi.

Godišnji blagoslov vjernika
i njihovih domova 2020./21.
Pohodit ćemo one vjernike koji su
se prijavili.
Po rasporedu ulica za blagoslov, bit
će u crkvi molitveno slavlje s
blagoslovom u 17,30 sati, za one
kojima
je
nezgodno
primiti
svećenika u svoj dom.
Ponedjeljak 11.1.:
Nova cesta (1-166)
Utorak 12.1.:
Mirkovečka, Mihovljanska,
Gredička, Vinička, Januševečka,
Golubovečka, Jakovljanska,
Bobovačka, Bočačka, Dužice,
Dobojska, Ostrovička, Ostrožačka
Svi sudionici molitve obvezni su
nositi zaštitne maske za lice na
ispravan način. Ukoliko netko
ima simptome bolesti Covid-19 ili
je u nužnoj samoizolaciji, neka
na
vrijeme
otkaže
pohod
svećenika u svoj dom.
Od petka 15. siječnja zaprimamo
ponovne prijave za blagoslov
obitelji. Prijaviti se možete putem epristupnice na mrežnoj (web)
stranici župe do 31. siječnja 2021.
Raspored će biti objavljen nakon
prijava početkom veljače.

ŽUPA SV. JOSIPA,Trakošćanska 47, Zagreb; Tel.: 01/ 309 7878 * Faks: 01/ 309 8096
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