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1. Čitanje (Dj 9, 26-31)
U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem,
gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi
bojahu: nisu vjerovali da je učenik. Tada ga
Barnaba uze i povede k apostolima te im
pripovjedi kako je Savao na putu vidio
Gospodina koji mu je govorio i kako je u
Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo.
Od tada se s njima slobodno kretao po
Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime
Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima
grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.
Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i
uputiše u Tarz. Crkva je po svoj Judeji, Galileji i
Samariji uživala mir, izgrađivala se i
napredovala u strahu Gospodnjem te rasla
utjehom Svetoga Duha.

Ps 22, 26b-28.30-32
Ti si, Gospodine,
hvala moja posred zbora velikoga!
Pred štovateljima ću tvojim izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!
Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje; pred njim će nice
pasti sve obitelji pogana.
Njemu će se jedinom klanjati svi velikani zemlje,
pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.
I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati
sljedećem koljenu,

o njegovoj pravdi navješćivati narodu budućem:
»Ovo učini Gospodin!«

2. Čitanje (1Iv 3, 18-24)
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i
istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I
umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono
bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega
srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne
osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god
ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove
čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je
zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina
njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge
kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva
zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u
njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama:
po Duhu kojeg nam je dao.

Evanđelje (Iv 15, 1-8)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ja
sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku
lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a
svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.
Vi ste već očišćeni po riječi koju
sam vam zborio. Ostanite u meni i
ja u vama. Kao što loza ne može
donijeti roda sama od sebe, ako
ne ostane na trsu, tako ni vi ako
ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi
loze. Tko ostaje u meni i ja u
njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako
tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i
usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te
gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako
ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će
vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite
mnogo roda i da budete moji učenici.«
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7,30 + Ivan i Katica Japarić; Stipa i Janja Japarić
9,00 + Đuro Šokčević
10,30 Za župljane
12,00 + Matija Perić, Paula Brnić i Dragan Pinjuh
19,00 + Stevo, Dragica i Vlado
7,30 + Josip Šimunić
19,00 + Filip
7,30 + Draga Nevesinjac
19,00 Zajednička nakana
7,30 za duše u čistilištu
19,00 + Josip Bepo Kadija
7,30 + Zvonimir Šnidaršić
19,00 na čast MB Fatimske za obraćenje sina i snahe
7,30 na nakanu za Josipa
19,00 Zajednička nakana
7,30 + ob. Jandrije i Jage Bujanović
19,00 + Hrvoje Novak
7,30 + Mile Bandić
+ Frano, Jelka, Pero, Viktorija, Mira i

9,00 Ksenija
10,30 Za župljane

12,00 + Mande i Branko
19,00 + Ankica Borić

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri
koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

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!

USMENA NAS MOLITVA UZIMA ZA
RUKU I VODI DO BOGA
Nemojmo popustiti oholosti prezira
usmene molitve, jer riječi koje
izgovaramo vode nas za ruku, potiču i
najuspavanije srce i jedine su koje na
najsigurniji način upućuju Bogu
molitve koje On želi čuti.
Ako u nekim trenutcima nema
molitve srca, ona usmena, koja
se šapuće ili zborno izgovara,
uvijek je raspoloživa i
potrebna
poput
ručnoga
rada. Ako je molitva razgovor s
Bogom, u ljudskom biću molitva
postaje riječ, zaziv, pjesma, poezija…
Riječi se rađaju iz osjećaja ali postoji i
obrnuti put, onaj prema kojemu riječi
oblikuju osjećaje. Biblija uči čovjeka
kako učiniti da sve iziđe na svjetlo
riječi, da ništa ljudsko ne bude
isključeno, cenzurirano. Ponajviše je
opasna bol ako ostane potisnuta,
zatvorena u nama. Bol zatvorena u
nama, koja se ne može izraziti ili
iskaliti, može otrovati dušu; smrtonosna
je – istaknuo je Papa.
Prva je čovjekova molitva uvijek
usmena molitva. Iako svi znamo da
moliti ne znači ponavljati riječi, ipak je
usmena molitva najsigurnija i uvijek je
moguće moliti ju. Osjećaji, naprotiv,
koliko god bili plemeniti, uvijek su
nepouzdani: dolaze i odlaze, napuštaju
nas i vraćaju se. Nepredvidive su i
milosti koje se zadobivaju po molitvi: u
nekim su trenutcima obilate, ali u
najmračnijim
trenutcima
kao
da
potpuno ispare. Molitva je srca
tajanstvena i u određenim trenutcima
skrivena. Usmena molitva, ona koja se
šapuće ili moli u zboru, uvijek je
dostupna i potrebna poput rada ruku.
Učenike, koje je privukao svojom tihom
molitvom, Učitelj uči usmenoj molitvi

„Očenaš“. U toj je molitvi sve i bismo
svi trebali imati poniznost određenih
starijih osoba koje u crkvi, možda zbog
toga što njihov sluh više nije istančan,
poluglasno izgovaraju molitve koje su
naučili kao djeca, ispunjavajući crkvenu
lađu svojim šapatom.
To je molitva koja ne remeti
tišinu, nego svjedoči vjernost
dužnosti moljenja, koja se
prakticira
tijekom
cijeloga
života. Ti molitelji ponizne
molitve
često
su
veliki
zagovornici u župama, poput
hrastova koji iz godine u godinu
šire svoje krošnje kako bi
omogućili sjenu što većem broju ljudi.
Samo Bog zna kada i koliko je njihovo
srce sjedinjeno s tim izgovorenim
molitvama; zacijelo su se i te osobe
morale suočiti s tminama i trenutcima
praznine. Ali, usmenoj se molitvi može
uvijek ostati vjeran. To je poput sidra:
uhvatiti se za konop da bi ostali tamo,
vjerni, štogod da se dogodilo.
Ne smijemo, dakle, prezirati usmenu
molitvu. Netko će reći: „Ah, to je za
djecu, za neuke ljude; ja tražim
misaonu molitvu, meditaciju, nutarnju
prazninu kako bi Bog došao…“. Molim
vas, nemojte popustiti oholosti i
prezirati usmenu molitvu. To je molitva
jednostavnih, ona koju nas je Isus
naučio: Oče naš, koji jesi na
nebesima…
Riječi koje izgovaramo uzimaju nas za
ruku. U nekom trenutku vraćaju
zadovoljstvo, pobuđuju i najpospanije
srce; bude osjećaje koje smo davno
zaboravili. I vode nas prema iskustvu
Boga. I, iznad svega, jedine su koje na
siguran način Bogu upravljaju molitve
koje On želi čuti. Jer, Isus nas nije
ostavio u magli; naučio nas je moliti
Očenaš – istaknuo je na kraju papa
Franjo.

ŽUPNE OBAVIJESTI 2. svibnja 2021.
Večeras je kateheza za mlade
nakon mise na temu: Dar Duha
Svetoga SAVJET.
Kateheza započinje u 20 sati u
crkvi.

U petak je prvi petak. Sveta
ispovijed bit će pola sata prije
jutarnje i večernje mise te od 10 do
12 sati.

U srijedu je prva
srijeda u mjesecu.
Euharistijsko klanjanje i
prigoda
za
svetu
ispovijed ili duhovni
razgovor bit će od 20
do 22 sata u crkvi.

U petak je kateheza za odrasle na
temu: Ljubav koja postaje plodna.
Kateheza započinje u 19,45 sati u
crkvi. Namijenjene su obiteljima,
mladim bračnim parovima, kao i
zaručnicima. Dakako i svima koji su
zainteresirani.

Tijekom svibnja SVIBANJSKE
POBOŽNOSTI
BLAŽENOJ
DJEVICI MARIJI započinju u 18,15
sati s posebnom nakanom za
okončanje pandemije uzrokovane
korona virusom.

Povodom Godine
sv. Josipa, koju je
proglasio
papa
Franjo apostolskim
pismom Patris
corde, Zagrebačka nadbiskupija je
pripremila serijal video-kateheza o
sv. Josipu "Očevim srcem".

Marijo, svibnja kraljice,
ti Majko rajskog slavlja!
Pred sliku tvoju ružice
na pozdrav svibanj stavlja.
O, daj ga, daj blagoslovi
i sve nas, Majko, s njime,
te srca naša prizovi,
da tvoje slave ime.

Kateheze
od
10-ak
minuta
predvode svećenici Zagrebačke
nadbiskupije.
Drugu katehezu, Sustvaratelj u
skrovitosti, povodom blagdana sv.
Josipa Radnika, pripremio je naš
kapelan vlč. Marko Čolić.
www.zg-nadbiskupija.hr
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