
23. NEDJELJA KROZ GODINU
4. kolovoza 2022.

Ovaj tjedan Crkva se spominje:
Srijeda: sv. Marko Križevčanin
Četvrtak: ROĐENJE  BDM  –  MALA  GOSPA,
blagdan. Mise su ujutro u 7:00 i poslijepodne u
19:00 sati.
Iduća nedjelja:  24. kroz godinu. Svete mise su
u 7:30; 9:00, 10:30 sati župna i u 19:00 sati. MISA
U  12:00  SATI  POČINJE  S  NEDJELJOM  18.
rujna.
HODOČAŠĆE  NA  MARIJU  BISTRICU je  11.
rujna. Polazak će biti  ujutro u 7:30 sati.  Možete
se upisivati u sakristiji iza svete mise. Cijena je
60 kuna. 
Ovog utorka u 20:00 sati je SASTANAK ŽPV-a.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE     je u četvrtak iza
večernje mise.
Obavijesti oko devetnice i svečane proslave 80
godina župe: Devetnica počinje 20. rujna. Prva
tri dana predvodi fra Josip Milatović, druga tri dana
fra  Ivan  Perić  –  naši  ovogodišnji  mladomisnici.
Trodnevnicu  vodi  p.  Stjepan  Ivan  Horvat,
misionar Krvi Kristove. 23. 09. iza večernje mise
je koncert župnog zbora mladih  VIA iz Varaždina.
25.  09.  je  predstavljanje  Zbornika  400  godina
kapucina u Zagrebu, 26. 09. iza večernje mise je
koncer  našeg  župnog  zbora  mladih.  U  sklopu
trodnevnice  je  Euharistijsko  klanjanje,
svjedočanstvo  bogoslova,  prigodni  duhovni
nagovor te se planira procesija kroz dio ulica župe
s likom sv. Mihaela uz druga prigodna događanja.
Detaljnije  u  slijedećim  obavijestima.  Svečanu
misu  29.  rujna  u  19:00  sati  predvodi  naš
nadbiskup.
OBAVIJEST ZA MINISTRANTE
Sljedeći  sastanak i  vježba će biti  u subotu 10.
rujna u 13:30 sati. 

MISNE NAKANE
Nedjelja, 4. rujna

7:30 sati ZA ZDRAVLJE MAGDE, KLARE I JURICE
9:00 sati +BRANIMIR GRAČANIN

10:30 sati ŽUPNA MISA
19:00 sati +ROKO, FILJKA, +OB. PEROLI

Ponedjeljak, 5. rujna
7:00 sati ZA ZDRAVLJE JEDNE OSOBE

19:00 sati +REBEKA ČIČIĆ
Utorak, 6. rujna

7:00 sati +SIMON, CECILIJA ĐURIĆ
19:00 sati +JOSIP, JOZEF

Srijeda, 7. rujna
7:00 sati ZA ZDRAVLJE JEDNE OSOBE

19:00 KOLEKTIVNA
Četvrtak, 8. rujna

7:00 sati ZA ZDRAVLJE JEDNE OSOBE
19:00 sati PO NAKANI GOSPI OD BRZE POMOĆI

Petak, 9. rujna
7:00 sati ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

19:00 sati KOLEKTIVNA
Subota, 10. rujna 

7:00 sati +MARIJA, TOMAS JARAUŠEK
19:00 sata +ZVONKO MILETIĆ

Nedjelja, 11. rujna 
7:30 sati  ZA ZDRAVLJE MAGDE, KLARE I JURICE

9:00 sati +IVAN, OLGA ŠIRANOVIĆ
10:30 sati ŽUPNA MISA

19:00 sati +OB. GUCIĆ, ANDRIJA GLASNOVIĆ

EVANĐELJE PO LUKI
U  ono  vrijeme:  S  Isusom  je  putovalo  silno
mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k
meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu,
braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti
moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za
mnom,  ne  može  biti  moj  učenik!  Tko  od  vas,
nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati
troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto
već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli
ismjehivati  svi  koji  to  vide:  ’Ovaj  čovjek  poče
graditi,  a  ne  može  dovršiti!’  Ili  koji  kralj  kad
polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije
sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti
onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako
ne  može,  dok  je  onaj  još  daleko,  poslat  će
poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od
vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne
može biti moj učenik.

Lk 14, 1.7-14

Link za prijavu prvopričesnika i krizmanika za 
župni vjeronauk: 
www.e-zupe.com/zupe/zupa-sv-mihaela-dubrava

Prijave je potrebno učiniti do 1. listopada.
Župni vjeronauk počinje u tjednu od 3. listopada.

UZ DANAŠNJU NEDJELJU…
Današnje Evanđelje počinje s opisom situacije
koja  mnogo  obećava:  s  Isusom  je  veliko
mnoštvo  ljudi.  Bezbrojni  ljudi  se  nazivaju
kršćanima  ili  su  kao  takvi  službeno
registrirani.  Pred svim tim "su-trkačima" Isus
objašnjava  kako  on  vidi  pravog  učenika.
Jednostavno ići s njim nije dovoljno. Tko želi
doći  k Isusu i  priključiti  mu se mora donijeti

http://www.e-zupe.com/zupe/zupa-sv-mihaela-dubrava


jasne  odluke.  Jasne  odluke  potrebne  su  na
svim područjima života.  Roditelji,  supružnici,
djeca,  braća  i  sestre...  obuhvaćaju  ljudske
odnose.  Križ  je  izraz  ljudskih  iskustava,
posebno  onih  bolnih.  Imanje  je  znak
materijalnog  dobra.  U  svim  tim  područjima
potrebna je odlučnost. U nasljedovanju Isusa
nije  moguće,  kako  je  to  tendencija  naše
ljudske  prirode,  bježati  od  odluke  i  njezinih
posljedica. Može li se zaista zvati kršćaninom
onaj kojemu je njegov mir važniji od susreta s
ljudima, onaj koji najprije gleda na svoju kesu,
a  tek  onda  na  susjeda  mu  u  nevolji,  onaj
kojemu su njegovi zahtjevi i prava važniji  od
potreba  drugih  ljudi?  Isus  u  dva  primjera
rasvjetljuje i činjenicu da se odluke ne smiju
donositi  na  slijepo,  nepromišljeno  ili  u
početnom  oduševljenju.  I  graditelj  i  kralj
moraju  najprije  sjesti  i  razmisliti  koje
posljedice će imati njihovo djelovanje i hoće li
biti sposobni te posljedice i snositi. I mi si tako
moramo biti svjesni mogućih posljedica svoga
djelovanja  s  tim  što  naše  životne  odluke
moraju  proizaći  iz  molitve  i  razmišljanja.
Takav  pak  je  stav  moguć  samo  ako  smo
spremni odvojiti  se od svega onoga što nas
zarobljava:  od  moći,  novca,  karijere  ili  od
odnosa  koji  nam uzimaju  slobodu.  Ništa  od
toga ne određuje našu vrijednost. Samo Krist
je taj  koji  našem životu može zadati  smjer i
dati vrijednost.

Tko od ljudi  može  spoznati  Božju namisao i
tko će se domisliti što hoće Gospod? Plašljive
su misli  smrtnika i  nestalne su naše namisli.
Jer  propadljivo  tijelo  tlači  dušu,  i  ovaj
zemaljski  šator  pritiskuje  um  bremenit
mislima.                                 (Mudr 9,13-15)

MOLITVA ZA BOŽJE MILOSRĐE
Gospodine Isuse Kriste, koji si lice Očeva 
milosrđa,
objavitelj njegove dobrote i tražitelj svih 
izgubljenih, pogledaj smjerno na nas –
ranjene grijehom i odmetnutošću od tebe,
zaslijepljene utopljenošću u svijet
i obuzete brigama za ono što traje tek trenutak,
nevrijedan pred tvojom vječnošću.
Otvori nam srca da umijemo čuti tvoju riječ 
milosrđa i osjetiti snagu tvojih milosrdnih 
djela,
jer samo otvorena srca možemo primiti
dar ljubavi i radovati se u njoj.
Ti nas, Gospodine, pohađaš milosrđem,
jer samo po Očevu milosrđu i njegovoj 
očinskoj sućuti možemo iznova stati na prag 
njegova doma
i iskati zagrljaj njegove ljubavi. Ti nas grliš 
ljubavlju, prije nego stupimo pred Oca,
čistiš nas od grijeha i oslobađaš svake 
zarobljenosti
da bismo bili dostojni njegova pogleda
i njegove ispružene ruke, koja nas prima i 
uvodi u dom vječnosti.
Gospodine Isuse Kriste,
koji se ne umaraš dolaziti k nama, uvijek 
iznova u svakoj našoj nevjernosti, u svakome 
lutanju i zaboravu na tebe, dođi u našu tamu i 
u svjetla koja zasljepljuju, dođi u našu 
nijemost i buku koja zaglušuje, dođi u 
osamljenost koja razara
i u zajedništva koja ne ispunjaju;
dođi da bismo spoznali što uistinu jesmo
i da bismo novim žarom žudjeli biti u tebi,
jer samo po tebi i po tvome daru istinski 
jesmo,
– u istini u kojoj smo stvoreni i u zagrljaju 
kojim smo otkupljeni.
Dođi, Gospodine Isuse!

DUHOVNE PRIČE...
S KIM TI PLEŠEŠ
U davno je vrijeme neki misionar prelazio 
stjenovite planine u pratnji mlada Indijanca.
Mladić bi se svake večeri udaljio i okrenut 
zalazećem suncu igrao u mjestu ispod glasa 
pjevušeći dražesnu nostalgičnu pjesmicu.
Misionar je s udivljenjem i znatiželjom promatrao 
mladića kako pleše i pjeva okrenut zalazećem 
suncu. Jednoga dana upita svoga pratioca: “Što 
znači taj čudni obred koji svake večeri ponavljaš?”
“Oh, to je vrlo jednostavno”, odgovori mladić. 
“Moja žena i ja zajedno smo sastavili ovu pjesmu. 
Kad smo odvojeni, svatko se od nas, gdje god bio,
okrene zalazećem suncu, te počne pjevati i 
plesati. Tako mi svake večeri, premda jako 
udaljeni, zajedno pjevamo i plešemo.”
S kim ti plešeš o zalasku sunca?

LUDOSTI
Živjela davno dva prijatelja. I sluči se tako da 
pogibe kralj njihove zemlje, a da nasljednika nije 
imao.
Kako su obojica bili vrli momci to pučani naumiše 
jednoga od njih proglasiti kraljem, a kako se sami 
ne mogahu odlučiti to izbor i odluku prepustiše 
njima.
Prijatelji se brzo dogovoriše te je svaki vladao 
naizmjence, jedan dan jedan, drugi dan drugi, a 
dok bi prvi bio kralj dotle bi drugi bio dvorska luda i
obratno.
Nikad tužnije zemlje ne bje na svijetu. Ta nitko se 
ne smjede smijati ludi koja će sutra biti kraljem, niti
pak tko štovaše kralja što će sutra biti ludom.
Tek se prijatelji zabavljahu krasno, smijali se jedan
drugom, smijali se cijelom svijetu.

Izdaje: Župa sv. Mihaela arkanđela
Kapucinska 47, 10040 ZAGREB

VAŠ DAR ILI DONACIJA
IBAN: HR0723600001102943982


