
23. NEDJELJA KROZ GODINU
9. rujna 2018.

Prva  je  nedjelja  u  mjesecu kada  se  sabiru
dobrovoljni  prilozi  za  odgoj  i  obrazovanje
naših  redovničkih  i  svećeničkih  kandidata.
Tko želi i može, svoj dar u tu svrhu može dati
prema običaju.
Ovaj tjedan Crkva se spominje:
Utorak: sv. Marko Križevčanin, mučenik
Srijeda: ROĐENJE BL. DJ. MARIJE – MALA
GOSPA.  Mise su u 7:00;  9:00;  10:30  i  19:00
sati.
Sljedeća nedjelja je 24. kroz godinu.
ŽUPNA KATEHEZA za 3. i 8. razrede počinje u
tjednu  iza  svetkovine  sv.  Franje  Asiškog  (5.
listopada) prema rasporedu koji će biti naknadno
objavljen.
U  ponedjeljak  (6.  rujna)  je  VJERONAUK  ZA
ODRASLE s početkom u 19:45 sati 
U  četvrtak,  iza  večernje  mise,  je
EUHARISTIJSKO KLANJANJE. 

AKCIJA ŽUPNOG KARITASA
Danas  će  volonteri  našeg  župnog  KARITASA
prikupljati  novčana  sredstva  kod  svih  misa  za
nabavu  potrebnoga  za  naše  školarce.  Pozivamo
vas da se uključite koliko možete.
PRIJAVA ZA MINISTRIRANJE
Potičemo  roditelje  koji  imaju  školarce  od  4.
razreda  osnovne  na  dalje  da  ih  uključe  u
ministriranje. Prijave traju do nedjelje 4. listopada.
Probe će se održavati subotom u 14 sati, a svečano
primanje  u  ministrante  će  biti  na  3.  nedjelju
došašća.   PRIJAVNICE i SUGLASNOST nalaze
se na stoliću za tisak.
HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU, 19. 9.
Polazak autobusa je ujutro u 7 sati ispred
crkve.  Cijena  je  50:00  kuna.  Možete  se
upisivati.

ČITANJA DANAŠNJE NEDJELJE
Čitanje Knjige proroka Izaije
Recite preplašenim srcima: »Budite jaki,
ne bojte se! Evo Boga vašega,
odmazda dolazi, Božja naplata,
on sam hita da vas spasi!«
Sljepačke će oči tad progledati,
uši se gluhih otvoriti,
tad će hromi skakati ko jelen,
njemákov će jezik klicati.
Jer će u pustinji provreti vode,
i u stepi potoci,
sažgana će zemlja postat jezero,
a tlo žedno izvori.
Riječ Gospodnja.
Hvali, dušo moja, Gospodina!
On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
------

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
--------

Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo  moja!  Vjeru  Gospodina  našega  Isusa  Krista
slavnoga  ne miješajte  s  pristranošću!  Dođe  li  na  vaš
sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a
dođe  i  siromah u bijednoj  odjeći  i  vi  se  zagledate  u
onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: »Ti lijepo ovdje
sjedni!«, a siromahu reknete: »Ti stani — ili sjedni —
ondje, podno podnožja moga!«, niste li u sebi pristrano
sudili  te  postali  suci  što  naopako sude? Čujte,  braćo
moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni
izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva
što ga je obećao onima koji ga ljube?
Riječ Gospodnja.

Izdaje: Župa sv. Mihaela ark., Zagreb - Dubrava

Župa Sv, MIHAELA ARKANĐELA
Kapucini – Donja Dubrava
ŽUPNI LISTIĆ

https://sveti-mihael-zagreb-dubrava.net/
zupa.svmihael©zg-nadbiskupija.hr

+Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona
dođe Galilejskom moru,  u krajeve dekapolske.
Donesu  mu  nekoga  gluhog  mucavca  pa  ga
zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo
od  mnoštva,  utisne  svoje  prste  u  njegove  uši,
zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi
pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to
će reći: "Otvori se!" I odmah mu se otvoriše uši i
razdriješi  spona  jezika  te  stade  govoriti
razgovijetno.  A  Isus  im zabrani  da  nikome ne
kazuju.  No što im je on više branio,  oni  su to
više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni
govorili:  "Dobro  je  sve  učinio!  Gluhima  daje
čuti, nijemima govoriti!"

Mk 7, 31-37
Čudni  smo  mi  ljudi.  Demosten  govori  u  atenskoj
skupštini.  Govori  o  spasu  i  slobodi  ugrožene  im
domovine. A slušatelji: jedan zijeva, drugi dremucka
a treći razgovaraju. On prekine svoj govor i najavi
šaljivu priču o magarcu. Odmah nastade tišina: svi
su budni, svi naćulili uši! Kao da će šala o magarcu
riješiti  probleme  i  pitanje  slobode  koje  je  mučilo
Atenu.  Zaista  su  čudni  ljudi!  Rade  na  stvaranju
preduvjeta  boljeg  života,  ali  zaboravljaju  da  se
sreća ne može stvoriti  – ona se, kao i bolji  život,
može  samo  živjeti!  Gdje  početi?  Isus  je  svakom
rekao svoj Effata – otvori se, čuj i progledaj! Bilo je
to davno, još u času krštenja. Otvori se da primiš
Boga!  Isus  je  i  danas  pokraj  svakog  od  učenika,
prebiva u našem srcu i  govori  mu: otvori  se! Kao
što  je  u  početku  svijeta  Božja  stvaralačka  riječ
neodoljivom snagom stvorila  ovaj prelijepi  svijet  i
pokazala da joj je duša dobra, i Isusova riječ stvara
dobro  –  tko  je  primi  počinje  doživljavati  novo
Stvaranje.  Ona može  u  čovjeku  stvarati  dobro,  iz
njega početi  mijenjati  svijet.  Može nastajati  svijet
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po čovjekovom srcu. Ako prije u nj  pusti  i  Boga i
čovjeka,  drugačije  nego  do  sada,  više  nego  do
sada.
UZ DANAŠNJU NEDJELJU...
Svima su nam poznate sudbine ljudi koji su zazidani u
vlastitom  svijetu  osamljenosti,  jer  ne  mogu  čuti,
govoriti  ili  gledati.  Liječnicima  ponekad  uspije  tim
ljudima na bilo koji način otvoriti pristup u svijet onih
koji gledaju, čuju i govore. A što se može učiniti kad su
blokirani oči, uši i govor srca? Koliko ima samo ljudi
koji  se  međusobno  više  ne  razumiju,  koji  više  ne
razgovaraju, koji se više ne mogu pogledati? Koliko se
samo  vodi  razgovora  koji  su  zapravo  samo  izmjena
riječi među gluhima koji jedan drugome ne vjeruje i ne
želi  slušati?  Koliko  se  praznih  i  beznačajnih  riječi
izreče  svakodnevno  među  pojedincima,  grupama  i
čitavim nacijama? A i  iz svega toga nastaju različite
potrebe,  očajavanje,  slomljenosti,  zlo,  jednom riječju
pustinja  našega  svijeta.  No  u  baš  taj  i  takav  zao  i
beznadan  svijet,  k  preplašenima,  k  siromašnima,
udovicama i siročadi, k slijepima i gluhima, k nijemima
i nepokretnima je došao Isus. On se njima obraća i na
njima djeluje.  Jakovljeva poslanica osobito naglašava
(drugo  čitanje)  da  se  klonimo  "pristranosti  prema
osobama".  Isus  dobro  pogleda  čovjeka  kojemu  se
obraća, ali njegovo je mjerilo donošenja suda o čovjeku
drugačije  od  uobičajenog.  Njega  ne  zanima  "zlatni
prsten",  "sjajno  odijelo"  niti  pak  govorničke
sposobnosti. Više ga zanimaju siromasi koji zapravo ne
nude ništa veličanstvenog.  On njih uzima na stranu i
vraća im sluh i govor. "Effata" – "Otvori svoje uho za
riječ, za poruku; otvori svoja usta za govor, za ispovijed
vjere!" Isusova snaga koja ozdravlja ne želi ostati kod
izvanjskoga. Riječ Božja želi prodrijeti u unutrašnjost,
kako  bi  čovjeka  izliječila  u  njegovim  najdubljim
slojevima. No Božja Riječ ovisi o tome želi li čovjek da
se na njemu dogodi ozdravljenje. Ako čovjek to želi,
ako  mu  uspije  dopustiti  da  u  njega  uđe  Isusova
iscjeliteljska  snaga,  onda  se  uistinu  događa  onaj
"effata",  onda se konačno kraljevstvo već sada može
iskusiti, onda je već započelo vrijeme u kojemu će sve
stvoreno ponovno biti dobro. Onaj tko je Boga iskusio
kao iscjelitelja,  kao onoga  koji  čini  novo,  taj  se  isto
tako, tjeran unutarnjom snagom od Boga, ponaša prema
Ijudima.  Nismo  li  često  iskusili  kako  jedan  ljubazni

dodir,  jedan  pogled  mogu  otkloniti  žalost,  bijes,
grčevitost.  "Gospodine, daj  da drugome uvijek onako
pristupam kako mu je to upravo potrebno."
POUČNO SVJEDOČANSTVO...
Odrastao sam u pobožnoj obitelji, ali sam prerastao
to prije mnogo godina, i sada ne vjerujem u Boga.
Možete li mi dati barem jedan razlog – samo jedan –
zašto bih trebao vjerovati u Boga?

Mogu ti dati mnogo razloga za vjerovanje u Boga –
ali najvažniji se može staviti u dvije riječi: Isus Krist.
Zašto to kažem? Hm, za primjer: Jedan čovjek otišao
je  kod  brijača  ošišati  se  i  obrijati.  Kako  je  brijač
počeo s radom, počeli su razgovarati. Razgovarali su
o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme
Boga.  Brijač  je  rekao:  “Ja  ne  vjerujem  da  Bog
postoji! “Zašto to kažete?” – upita ga mušterija.
“Pa,  znate,  dovoljno  je  da  izađete  na  ulicu  i  brzo
shvatite  da  Bog  ne  postoji”  –  odgovori  brijač  i
nastavi: “Recite mi, kad bi Bog postojao, bi li bilo
toliko  bolesnih  ljudi?  Bi  li  bilo  toliko  napuštene
djece? Kad bi Bog postojao, ne bi bilo ni patnji ni
bola! Ne mogu zamisliti Boga koji je ljubav, a u isto
vrijeme dopušta takve stvari.” Čovjek se zamislio na
trenutak,  ali  nije  ništa  odgovorio  jer  nije  želio
započeti raspravu. U međuvremenu je brijač završio
svoj posao i čovjek je napustio radnju. Odmah čim je
izašao,  na  ulici  je  primijetio  čovjeka  s  dugom
raščupanom  i  prljavom  kosom,  te  neobrijanom
bradom.  Čovjek  se  okrenuo  i  ušao  ponovno  u
brijačnicu  i  rekao  brijaču:  “Znate  što?  Brijači  ne
postoje!”  “Kako  možete  reći  tako  nešto?”  –
iznenađeno ga upita brijač. “Ja sam tu i ja sam brijač
i upravo sam vas ošišao i obrijao!”
“Ne!” – čovjek uskliknu. “Brijači ne postoje, jer da
postoje,  ne  bi  bilo  toliko  neošišanih,  neobrijanih  i
neurednih ljudi poput onog čovjeka na ulici.”
“Ah,  ali  brijači  stvarno postoje! To se događa kad
ljudi ne žele doći k meni!” – zaključi brijač.
“Upravo  tako!”  –  potvrdi  čovjek.  “To  je  upravo
poanta. Bog također postoji, ali mnogi ljudi ne žele
doći k Njemu!”
(Nepoznati autor)

Preuzeto s: rastimo-u-vjeri.com

KOME JE NAMIJENJENA KATEHEZA?
Na pitanje kome je namijenjena kateheza, valja
reći da se Crkva u Hrvatskoj susreće s potrebom
okretanja prema cijeloj zajednici.  Dakako, valja
voditi računa o pastoralno-katehetskoj praksi u
kojoj su na djelu tri nastupa:
a)  Tip  pastorala  i  kateheze  koji  se  odnosi  na
djecu  i  mlade,  uglavnom  u  vidu  priprave  za
sakramente  kršćanske  inicijacije  (krštenje,
pričest, potvrda) bez kojih nitko ne može biti kum
na krštenju i svetoj potvrdi.
b) Određeno kvalitetnije restrukturiranje procesa
kršćanske  inicijacije,  uz  veće  uključivanje
roditelja/obitelji  i  traženje  novih  oblika  župne
kateheze,  te  aktivnije  sudjelovanje  vjernika  u
liturgiji, dijakoniji (služenju) i drugome.
c) Rast u misionarskom duhu jer, svaki vjernik je
misionar. U svojoj obitelji, radnom mjestu. 
Dakle,  kateheza  ne  smije  završiti  samo  na
formalističkoj  pripremi  „da  obavimo“,  već  se
treba shvaćati  kako kvalitetan i  trajan odgoj  u
vjeri. Koliko imamo zrelih ljudi, pa i starije dobi,
a razina znanja o vjeri i praktični vid poznavanja
mise  (ne  poznaju  se  dijelovi  mise  te  mnogi
„iskusni  vjernici“  ne  znaju  kada  stajati,  kada
sjesti)  je  na  razini  djeteta  koji  se  priprema  za
Prvu pričest. Tko je tu kriv?
Zato je župa najznačajnije mjesto rađanja i rasta
u vjeri i mjesto pružanja mogućnosti za stvarno
življenje  kršćanskog  života,  kako  u  prilikama
raspršenosti  i  anonimnosti,  tipične  za  gradove,
tako i za slabo nastanjene seoske sredine.Dakle,
kateheza  je  namijenjena  svima,  bez  obzira  na
životnu  dob.  I  zato  je  važan  i  vjeronauk  za
odrasle.

SVETI MIHAELE – MOLI ZA NAS
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