13. siječnja 2019.* Krštenje Gospodinovo / C
Br. 378(2/2019.)

1. Čitanje (Iz 40, 1-5.9-11)
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš.
Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu
se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana,
jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve
grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put
Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu
Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi,
svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je
krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka
se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i
svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta
govorila.« Na visoku se uspni goru,
blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj
glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga,
ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga
vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći,
mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s
njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir
pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja,
jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut
daje.

Ps 104, 1b-4.24-25.27-30
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina;
on je silno velik!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću
ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šator,
na vodama sagradio dvorove svoje.
Od oblaka praviš kola svoja, na krilima
vjetrova putuješ. Vjetrove uzimaš za
glasnike, a žarki oganj za slugu svojega.
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja
tvojih. Eno mora, velika i široka, u njemu vrve
gmazovi bez broja, životinje male i velike.

I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na
vrijeme. Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
Sakriješ li lice svoje, od straha umiru; ako dah
im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

2. Čitanje (Tit 2,11-14; 3,4-7)
Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica
svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo
bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno,
pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,
iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga
Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe
dade za nas da nas otkupi od svakoga
bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji
revnuje oko dobrih djela. Ali kad se pojavila
dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega,
Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u
pravednosti mi učinismo, nego po svojem
milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja
po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po
Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani
njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici
života vječnoga.

Evanđelje (Lk 3,15-16.21-22)
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu
o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan
svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim.
Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan
odriješiti mu remenje na obući. On će vas
krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se
krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se
molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh
Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a
glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U
tebi mi sva milina!

RASPORED SV. MISA
7,30 + Kaja Hadžić; Marko i Mara Šušak

NEDJELJA 13. siječnja

9,00 + Pave, Pavica i Marko Stahor

KRŠTENJE GOSPODINOVO

10,30 Za župljane
12,00 + ob. Majurec i Vodopijak

Iz 40,1-5.9-11; Ps 104; Tit 2,11-14; 3,4-7

PONEDJELJAK 14. siječnja

sv. Feliks

Heb 1,1-6; Ps 97; Mk 1,14-20

UTORAK 15. siječnja
sv. Pavao Pustinjak
Heb 2,5-12; Ps 8; Mk 1,21-28

SRIJEDA 16. siječnja
Heb 2,14-18; Ps 105; Mk 1,29-39

sv. Marcel

ČETVRTAK 17. siječnja

sv. Antun Opat
Heb 3,7-14; Ps 95; Mk 1,40-45

PETAK 18. siječnja

sv. Margareta
Heb 4,1-5.11; Ps 78; Mk 2,1-12

SUBOTA 19. siječnja

sv. Makarije

Heb 4,12-16; Ps 19; Mk 2,13-17

19,00 + Hrvoje Cerovac i ob. Cerovac
7,30 + Alojzija, Slava, Tonka, Barica i Danica
19,00 + Luka Gašparović
9,00 na nakanu za Jozičino zdravlje
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Roso Blago
19,00 na čast sv. Josipu za posao
7,30 na nakanu za Danijelu i na čast sv. Josipu
19,00 za žive i pokojne iz ob. Petrač, Fulir i Krijan
7,30 na nakanu za Vanju Juraja
19,00 Zajednička nakana
7,30 + Stjepan Ban
19,00 + Jozo Tunjić
7,30 + Slavko Rezo

NEDJELJA 20. siječnja

sv. Fabijan i Sebastijan

II. NEDJELJA KROZ GODINU

+ iz ob. Ljubice i Vice Barića; ob. Andrije

9,00 Ćoraka
10,30 Za župljane

12,00 + Nikola i Ivan Grgec i Drina Gašpar
Iz 62,1-5; Ps 96; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12

19,00 + Janja Petrić

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!

SAKRAMENT ODGOVORNOSTI
Od početaka Crkve krštenje je bilo temeljni
sakrament, pretpostavka i vrata koja su vjernika
uvodila u puninu života i zajedništva s Bogom.
Na žalost, danas se u svijesti dobroga broja
vjernika sveo samo na beznačajan obred
koji uglavnom primamo kao nesvjesna
djeca. No jer se prima u vjeri roditelja,
onda bi na roditeljima trebala biti glavna
zadaća da svojoj djeci prenesu snagu tog
istog
sakramenta
tijekom
njihova
odrastanja, to jest da im predoče u odgoju
svu odgovornost koja proizlazi iz krsnih
obećanja. Umjesto da krštenje djece bude
pretpostavka njihovog sigurnijeg odrastanja,
poradi nemara mnogih vjernika, te ne
prepoznavanja vlastite zadaće pred ovim svetim
sakramentom, događa se da prođe gotovo
nezapažen kao sakrament. A što je najgore, bez
da izvrši dužne učinke na oblikovanju
pojedinaca, njihova karaktera i osobnosti.
Baš zato se mora uvijek više posvijestiti njegova
važnost za zrelost svakog vjernika koji je svoje
vjerničko ime i stekao po krštenju. No na žalost
mnogi vjernici ne misle da se prava zrelost
stječe, dokazuje i potvrđuje živeći odgovorno
svoje krsno dostojanstvo i preuzete obveze.
Činjenica je, međutim, da nema prave životne
zrelosti ako nema odgoja za odgovornost prema
krsnim obvezama i obećanjima. Na taj način
onda krštenje postaje temelj zrelosti života i
može se govoriti i o pravoj vjerničkoj odgovornosti i o novom životu koji treba uslijediti nakon
krštenja i biti življen snagom krštenja. Jer
Gospodin Isus je svojim krštenjem zatvorio
poglavlje Ivanova krštavanja, a otvorio novo
poglavlje duhovnog života u snazi Duha, a
kojemu je polazište krštenje koje on sam
utemeljuje. On sam je donio preokret u
duhovnoj svijesti vjerničkoga puka koji je do
tada slijedio Ivana Krstitelja pitajući se nije li on
možda Krist. Od trenutka kad je došao pred
Ivana tražeći da i sam bude kršten, nastaje
preokret, jer se tada Ivan sa svojim krštenjem
povlači s povijesne scene, ustupajući mjesto
Isusovu krštenju.

Isus se, posvetio naviještanju kraljevstva
riječima i djelima, čineći dobro i ozdravljajući
sve kojima bijaše ovladao đavao. Krštenjem na
Jordanu on se potpuno poistovjetio s nama i
našim životom, prihvatio sve obveze i
odgovornosti ljudskoga života, i to u punoj
vjernosti Bogu. Prihvaća sve što se tiče nas
ljudi i našega života, osim grijeha. Kad se
krstio sav narod, i on se dao krstiti
Ivanovim krštenjem pokore. I tim činom
nam je pokazao školu poniznosti i
odgovornosti. Uči nas kako i sami trebamo
biti odgovorni pred božanskim zadaćama
koje prihvaćamo, ako je on mogao biti
odgovoran pred jednom takvom ljudskom
zadaćom. Štoviše, krajnje je vrijeme da krštenje
i danas bude temeljna prekretnica vjerničkog
života i odgovornosti. Naime, ako je Božji Sin
prihvatio s nama obvezu poniznosti na zemlji, te
prošao kroz krštenje pokore, tim više bismo mi
trebali prihvatiti obvezu svetosti njegova
krštenja sebi na izgradnju i na radost. Ako je on
prihvatio biti s nama na zemlji u svemu jednak
nama ljudima, tim više bismo mi trebali prihvatiti
njegovo krštenje koje nas čini dioničarima
nebeske slave i života vječnoga u Bogu. Ako je
on prihvatio vodu našega života, mi bismo
trebali još više prihvaćati oganj Duha Svetoga
koji nam podaruje njegovo krštenje.
Trenutak je ovo da prestanemo stoga bježati od
obveza i odgovornosti svoga krštenja, već
naprotiv, da ih jasno i precizno sebi stavimo
pred oči s odlukom kako ćemo ih revno provoditi
iz dana u dan. U protivnom može nam se
dogoditi onaj proces, samo u drugome smjeru,
te da, umjesto da budemo oslobođeni od vlasti
sotone i zla, završimo kao njegovi sluge i
podanici. Štoviše, umjesto da prođemo kroz
preobrazbu života do mjere ljubljene djece
Božje u kojima je sva milina Očeva, završimo
kao protivnici Božji koji gaze obveze preuzete
na svetom krštenju. Shvatimo koji nam
neprocjenjiv dar Otac nebeski stavlja u ruke po
svetome krštenju, te se od malena vježbajmo u
odgovornosti koja proizlazi iz njega, sebi na
radost i na vječno spasenje.
(dr. I. Bodrožić)

NEDJELJNE OBAVIJESTI (13. siječnja 2019.)
MOLITVENA OSMINA ZA
JEDINSTVO KRŠĆANA

Polazišne molitvene materijale ove godine
oblikovale su kršćanske Crkve iz Indonezije pod
biblijskim geslom: „Teži za samom pravdom“
(Pnz 16, 11-20).
Što se tiče stanovništva i površine, Indonezija je
najveća zemlja u jugoistočnoj Aziji. Ima više od
17.000 otoka, 1340 različitih etničkih skupina i
više od 740 lokalnih jezika. Ima
265 milijuna stanovnika, od kojih
je 86% muslimana, Indonezija
ima
najveću
muslimansku
populaciju na svijetu, veću od bilo
koje druge zemlje. Međutim, oko
10% stanovnika su kršćani
različitih tradicija.
Ipak, u svojoj su pluralnosti ujedinjeni jednim
nacionalnim indonezijskim jezikom – bahasa.
Nacija je utemeljena na pet principa nazvanih
Pancasila, s geslom Bhineka Tunggal Ika –
jedinstvo u različitosti. U raznolikosti etničke
pripadnosti, jezika i religije, Indonežani žive po
načelu gotong royonga – života u solidarnosti i
suradnji. To znači zajedništvo u svim aspektima
života, u radu, u žalostima, u svečanostima, a
podrazumijeva i gledanje na sve Indonežane
kao na braću i sestre“.
Uočljivo je da je stanje u Hrvatskoj s obzirom na
postotke slično, premda obrnutih proporcija:
kršćani su većina a pripadnici drugih vjerskih
zajednica manjina.
Stoga su navedeni principi komparativno
relevantni i u hrvatskom kontekstu.
Svjetska Molitvena osmina za jedinstvo kršćana
odvija se redovito svake godine, još od 1908.,
od 18. do 25. siječnja.

Ekumenski hod po crkvama Zagreba:
- subota, 18. siječnja u 19 sati - Reformirana
crkva, Našička 20 (Stadion NK Jarun).
- nedjelja, 19. siječnja u 19 sati - Baptistička
crkva, Radićeva ulica 30.
- utorak, 21. siječnja u 19 sati - grkokatolička
konkatedrala
sv.
Ćirila
i
Metoda,
Ćirilometodska 1.
- četvrtak, 23. siječnja u 19 sati - saborni hram
Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu.
- subota, 25. siječnja u 19 sati - zagrebačka
katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije.
Od ovoga tjedna započinje redovita
župna kateheza za ovogodišnje
prvopričesnike.
U četvrtak 17. siječnja s početkom u 20
sati
nastavlja
se
katekumenat,
priprava odraslih za sakramente.
Također se nastavljaju i redoviti
susreti mladih četvrtkom u 20 sati u
Klubu za mlade bl. Ivana Merza.
Zahvaljujemo svima koji su nam
iskazali
gostoprimstvo
tijekom
godišnjeg blagoslova obitelji i
domova.
Također zahvaljujemo na Vašem
daru koji ste darovali za potrebe
župe.
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