
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
29. siječnja 2023.

U utorak u 20:00 sati je sjednica ŽPV-a.
Ovaj tjedan se spominjemo:
Ponedjeljak: sv. Hijacinta Mariscotti, djevica
Utorak: sv. Ivan Bosco, svećenik
Četvrtak:  PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA i
DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA,  svečana misa je  u 19:00
sati. Prije mise u samostanskom dvorištu je blagoslov
svijeća i procesija u crkvu. 
Toga  dana  prije  jutarnje  i  večernje  mise  će  članovi
našega Karitasa prodavati svijeće u dvorištu.
Vjeroučenici  OŠ  Marije  Jurić  Zagorke koji  izrađuju
svijeće  od  pčelinjeg  voska  na  blagdan  Svijećnice  će
također  u  našem  dvorištu  izložiti  svoje  svijeće  na
prodaju.
Petak: sv.  Blaž,  biskup  i  mučenik.  Toga  dana  pod
misama je blagoslov grla.

EUHARISTIJSKO KLANJENJE je u četvrtak iza večernje
mise.

ŽUPNI  VJERONAUK za  3.  i  8.  razrede  počinje  ovaj
tjedan prema rasporedu.

Sljedeća nedjelja: 4. kroz godinu mise su po običaju. 

Preporučamo vjerski tisak.

SLAVLJA SVETE POTVRDE:
6. svibnja OŠ Ivana Mažuranića
13. svibnja OŠ Marije Jurić Zagorke

SLAVLJA PRVE PRIČESTI:
OŠ Marije Jurić Zagorke, nedjelja 21. svibnja 2023.
OŠ Ivana Mažuranića, nedjelja 28. svibnja 2023.

Roditeljski  sastanak  za  roditelje  krizmanika:
Petak 3. veljače iza večernje mise
U župi sv. Leopolda Mandića je  1. veljače DUHOVNA
OBNOVA.  Misa je  u  19:00 sati i  duhovna obnova u
19:40 sati koju vodi fra Josip Ćibarić

MISNE NAKANE
Nedjelja, 29. siječnja 2023.

7:30 sati +MATO, KATA, MARKO, MARIJA 
9:00 sati +ANA TOMAŠIĆ 
10:30 sati ŽUPNA MISA

12:00 sati PO NAKANI ZA OBRAĆENJE
19:00 sati +OB. ČIBARIĆ, TOMKIĆ

Ponedjeljak, 30. siječnja
7:00 sati +PAŠKO GLASNOVIĆ, MATIJA, MARIJA

19:00 sati +VLADIMIR, KATA JARNEČIĆ

Utorak, 31. siječnja
7:00 sati +ANTON IVANOVIĆ

19:00 sati +JOSIP ĐURIĆ

Srijeda, 1. veljače
7:00 sati +JOSIP, ANTE BARIŠIĆ

19:00 KOLEKTIVNA

Četvrtak, 2. veljače
SVIJEĆNICA

7:00 sati +LJUPKO, DRAGICA BARTULOVIĆ
19:00 sati +BLAŽ, MARA, ANICA KRAJINA

Petak, 3. veljače
7:00 sati +BRANKO SRDIĆ

19:00 sati KOLEKTIVNA

Subota, 4. veljače
7:00 sati +JURAJ ŠALKOVIĆ

19:00 sati +BOŽO, JAKOV ĐURIĆ

Nedjelja, 5. veljače 2023.
7:30 sati  +MATO KRŠIĆ; MARA, LUKA ZDJELAR; JAGA,

ĐURO, IVO KRŠIĆ; +OB. ZDJELAR, CRNJAK
9:00 sati +REBEKA ČIČIĆ
10:30 sati ŽUPNA MISA

12:00 sati +AGATA, ANDRIJA MATIĆ
19:00 sati +JAKOV ANTIĆ

EVANĐELJE PO MATEJU (5, 1-12a)
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na
goru.  I  kad  sjede,  pristupe  mu  učenici.  On
progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo
nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se
nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima:  oni  će  se  sinovima Božjim
zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je
kraljevstvo nebesko!
Blago  vama  kad  vas  –  zbog  mene  –  pogrde  i
prognaju i  sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i
kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,

tvoja Crkva počinje svetu službu:
daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu

ljubimo
i prihvaćamo sve ljude.

Po Gospodinu.



UZ DANAŠNJU NEDJELJU
U židovskome narodu veoma je bila  živa slika o
Mojsiju i njegovu govoru na Sinaju. Prenosilo se to
usmenom predajom iz naraštaja u naraštaj jer u
tom govoru leži temelj sve njihove religioznosti i
povjerenja  u  Jahvu.  Zato  i  Isus,  poput  Mojsija,
uzlazi na brdo, zauzima učiteljski položaj (sjede i
stade  naučavati),  i  progovara  o  novosti  svoga
nauka. On naziva blaženima, što možemo prevesti
i kao sretnima, sve one koji su pošli za njim. Isus
želi  naglasiti  da  svi  oni  koji  ga  slijede,  usprkos
teškoćama i problemima u svakodnevnom životu,
mogu biti sretni jer je Bog u njihovoj blizini, jer su
oni Bogu blizi. Dok je čovjek opterećen žalostima,
siromaštvom, raznim nevoljama koje donosi život
ili drugi ljudi često nije svjestan Božje blizine.
Zato Isus upravo takvima progovara da ih utješi i
ohrabri te pokaže kako se Bog brine za svakoga.
Siromah duhom je svaki čovjek koji je svjestan da
sam sebi nije dostatan nego da ovisi o drugima,
bilo  da  je  to  bračni  drug,  obitelj,  prijatelji,
suradnici itd. Takav je čovjek po svome uvjerenju
uvijek otvoren za druge,  svjestan da oni  trebaju
njega kao što on treba njih. Ožalošćeni su oni koji
sada  trpe  zbog  nekog  gubitka  ili  nanesene
nepravde ali  žive u nadi da Bog u konačnici ima
istinsku utjehu za svaku ljudsku žalost.  Krotki  su
oni  koji  se  ne  nameću  nego  u  poniznosti  služe
tamo  gdje  je  njihova  pomoć  potrebna,  uvijek
spremni drugoga saslušati, razumjeti i prihvatiti ne
iz interesa nego iz ljubavi.
Gladni  pravednosti  su  svi  oni  koje  drugi
ponižavaju,  izrabljuju  i  koriste  za  svoje  niske
ciljeve. I njih Bog vidi i bilježi njihovu glad i žeđ da
bi  ih  na  kraju  nasitio  svim  dobrima  kraljevstva
Božjega. Milosrdni su oni koji vide i razumiju tuđu
potrebu,  unaprijed  ne  računaju  da  li  se  nešto
isplati nego pomažu gdje i koliko mogu ne tražeći
ništa  za  uzvrat.  Čisto  srce  označava  pravednike

koji  će  radije  trpjeti  nepravdu  nego  sagriješiti.
Njihova  nagrada  je  gledanje  Boga  licem  u  lice.
Mirotvorci  su  ljudi  koji  grade mir  u  srcu a ne u
deklaracijama. Protivnici su oružja, nasilja, ratova,
uvjereni  da  se  svaki  nesporazum  može  riješiti
mirnim putem. Doista to su sinovi i kćeri nebeskog
Oca u punom smislu riječi.
Isus ne poziva na ustanak, ne zagovara nasilje, ne
propovijeda osvetu nego donosi novost života. Ne
više  ‘oko za oko i zub za zub’; vraćanje jednakom
mjerom, nego praštanje i milosrđe. Doista povijest
je  pokazala  da  je  to  jedini  program koji  donosi
dobre  rezultate.  Sve  druge  ideologije  donose
nemir i razdor. Blago onima koji sebe prepoznaju
u Isusovim blaženstvima. To su istinski sretni ljudi.

DUHOVNA PRIČA
Jedan je siroti zemljoradnik mnogo godina svojega
života svakoga dana običavao ići na misu.
Jednoga je  hladna jutra prelazio preko snijegom
prekrivenih  polja  na  putu  do crkve  kada  mu se
učinilo  da je  čuo korake iza sebe.  Okrenuvši  se,
ugledao je svojega anđela čuvara kako nosi košaru
punu prekrasnih ruža, iz kojih se širio divan miris.
“Vidiš”,  rekao  mu  je  anđeo,  “ove  ruže
predstavljaju svaki korak koji si napravio na putu
do mise, a svaka pojedina ruža predstavlja sjajnu
nagradu  koja  te  čeka  na  nebu.  Ali,  daleko  su,
daleko veće zasluge koje si stekao od same mise.”
Gornji tekst je izvadak iz knjige Paula O’Sullivana
“Sve o anđelima”. 

SVIJEĆNICA
Još  od  sedmoga  stoljeća,  2.  veljače,  na  blagdan
Prikazanja  Gospodinova,  blagoslivljaju  se  svijeće.
Odatle je i došao naziv „Svijećnica”.
Svijećnica  je  narodno  ime  za  blagdan  Prikazanja
Gospodinova,  koji  se  slavi  2.  veljače.  U  novome
kalendaru (iz 1970. godine) božićno vrijeme završava
Krštenjem  Gospodinovim,  početkom  siječnja.  No

prema  nekadašnjoj  tradiciji  Svijećnicu  se  smatralo
posljednjim danom božićnoga vremena.
Šimunovo proročanstvo
Za vrijeme prikazanja Gospodinova, u Hram je došao
pravedan čovjek imenom Šimun. On je cijeloga svojega
života  iščekivao  dolazak  Mesije.  On  je  držao  dijete
Isusa u naručju, govoreći: „Sad otpuštaš slugu svojega,
Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje
spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda:
svjetlost na  prosvjetljenje naroda,  slavu puka  svoga
izraelskoga.” (Lk 2,29-32)
Drugim riječima, Mesija kojega je on držao u svojemu
naručju dolazio je radi pravednika i radi grešnika, radi
Židova i radi poganina. Zatim se Šimun obratio Mariji i
Josipu  i  rekao  im:  „[…]  Ovaj  je  evo  postavljen  na
propast  i  uzdignuće  mnogima  u  Izraelu  i  za  znak
osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da
se razotkriju namisli mnogih srdaca!” (Lk 2,34-35)
Još  od  sedmoga  stoljeća,  2.  veljače,  na  blagdan
Prikazanja  Gospodinova,  blagoslivljaju  se  svijeće.
Odatle je i došao naziv „Svijećnica”.

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

VAŠ DAR ILI DONACIJA
IBAN: HR0723600001102943982

https://verbum.hr/sve-o-andelima-4532

