
 

Subota radi čovjeka

Što je važnije: poći na misu ili 
kuhati ručak? Otići na izlet na 
selo ili poći na misu? Upisati 
se u ministrante ili u mlade 
nogometaše? Jesu li to 
stvarno dileme za 
raspravu? Ima li stvarno 
gotovih recepata? 
Očigledno ova se pitanja ponavljaju u 
svim vremenima i mnogi će vješti 
jezici na njemu brusiti svoju oštrinu. 
Upravo je tako i bilo u Isusovo 
vrijeme. Učenici idu putem i trgaju 
klasje da bi jeli. A bila je subota. 
Strašno! Kako li samo imaju malo 
osnovnog vjerskog duha! Subotom 
činiti takve stvari! Isus otupljuje 
napad i pokušava smiriti situaciju. 
Strpljivo tumači svojim protivnicima 
kako su David i njegovi pratioci 
prekršili neke propise zakona – jer su 
bili gladni. Tumači im: "Subota je 
stvorena radi čovjeka, a ne čovjek 
radi subote". Nisu shvaćali. Isus onda 
nastupa s konačnim argumentom: 
"Sin Čovječji gospodar je subote!" Za 
to pogotovo nisu htjeli čuti. Danas se 
stvarno možemo čuditi da su ti 
farizeji mogli biti toliko tvrdi. Nama 

Isusovo razmišljanje 
izgleda i jasno i 
bistro. Ali njima to 
nije išlo ni u pamet 
ni u srce. Jer, 
između njih i Boga 
bio je pisani Zakon, 
kruta pravila o 

kojima nisu htjeli raspravljati. Nisu ni 
pokušavali ući u bit i smisao Zakona. 
U njihovim glavama je spasenje bilo 
isključivo u sitničavom i besprigovor-
nom ispunjavanju svakog slovca 
Zakona. I tu nije bilo ni mrve srca. 
No, neće biti dobro budemo li se 
previše zgražali nad farizejima. 
Koliko puta i mi gledamo čovjeka 
kroz okvir propisa, zakona, kroz okvir 
onoga što smatramo da je normalno. 
I onda ne vidimo čovjeka. A upravo je 
ljubav prema Bogu i čovjeku vrhovno 
pravilo. Ljubav, a ne neke naše 
vrijednosti. Ljubav, a ne naša 
nadutost. Ljubav, a ne naše 
mudrovanje kojima prekrivamo svoju 
prizemljenost i svoje licemjerstvo. 
Jesam li čovjek ljubavi ili čovjek 
krutog srca?  

Igor Herceg, vjeroučitelj 
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 za novokrštene Tomu Đikića, Taru Mihaelu Heigl, Dorijana Pokrajčića i 
Ivana Đurića. Roditeljima čestitamo na krštenju djece, a njima želimo 
blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 

 za pokojne Emanuela Gelića i Vladimira Franjčića, koje smo pokopali 
prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar 
uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

(...) Vjerujemo da će mnoštvo recepata 
i nebrojeni savjeti o namirnicama i 
zdravu životu sadržani u ovoj korisnoj 
knjizi biti pravi izazov i prilika za 
upoznavanje sv. Hildegarde, crkvene 
naučiteljice, redovnice, znanstvenice i 
glazbenice, koja svojim ženskim 
genijem obogaćuje ovaj svijet od 
srednjeg vijeka do danas.  

Ovo cjelovito i zaokruženo djelo, koje 
se temelji na uvidima svete Hildegarde, 
vrijedan je i jedinstven doprinos na 
hrvatskom jeziku te će zacijelo 
oduševiti sve one koji traže mišljenje o 
biljkama, zdravlju i prehrani iz pera 
kršćanske svetice te sve koji vole više ili 
manje eksperimentirati u kuhinji. 

Wighard Strehlow, Sv. Hildegarda i 
hrana kao lijek 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 3. lipnja Karlo Lwanga 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IX. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Nada i Dragomir Hadžić 

Pnz 5,12-15; Ps 81; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6 18,30 + ob. Tkalec 

PONEDJELJAK, 4. lipnja Kvirin 
 Nema mise. 

2Pt 1,1-7; Ps 91; Mk 12,1-12 

UTORAK, 5. lipnja Bonifacije 
18,30 Kolektivna 

2Pt 3, 12-15a.17-18; Ps 90; Mk 12,13-17 

SRIJEDA, 6. lipnja Norbert 
18,30 + ob.Prašnikar i Suk  

2Tim 1,1-3.6-12; Ps 123; Mk 12,18-27 

ČETVRTAK, 7. lipnja Antun Marija Gianelli 
18,30 + Josip i ob. Kovač 

2Tim 2,8-15; Ps 25; Mk 12,28b-34 

PETAK, 8. lipnja Presveto Srce Isusovo 
18,30 Kolektivna 

Hoš 11,1.3-9; Iz 12,2-6; Ef 3,8-19; Iv 19,31-37 

SUBOTA, 9. lipnja Bezgrešno  Srce Marijino 
10,00 Katedrala (ređenje) 

Iz 61,9-11; 1Sam 2,1.4-8; Lk 2,41-51 

NEDJELJA, 10. lipnja Ivan Dominicij 9,00 Za žive i pokojne župljane 

X. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Marko Benak 

Post 3,9-15; Ps 130; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35 18,30 + Anica i Stjepan Lilek 



DUHOVNE VJEŽBE  
ZA LAIKE 

 

Duhovne vježbe su jedan od stožera 
duhovnoga života svakoga učenika 
Gospodinova. U njima želimo bolje čuti 
Gospodinov glas i obnoviti svoj život da 
možemo iskrenije odgovarati na ljubav 
Gospodinovu, ljepše njegovati ljubav 
prema svim ljudima, mir i pravdu, 
djelima pravo govoriti te dublje 
iskazivati poštovanje prema svemu 
stvorenomu. 
Praksa potvrđuje da tamo gdje 
Gospodinovi učenici zbog velikih 
obveza dopuštaju da susreti s 
Gospodinom budu sve rjeđi, usprkos 
možda njihovomu i herojskome trudu, 
oni gube onu unutarnju snagu koja ih 
podupire. Ono što čine, pretvara se u 
prazni aktivizam. Zašto se to događa?  
 

Evo nekoliko razloga: 
 prepuštanje djelovanju okoline koja 

nas vuče dalje od slušanja riječi 
Božje, molitve i Gospodina 

 pretjerana zaposlenost, žurba, 
preopterećenost, različite napetosti 

 mentalitet koji je usmjeren samo na 
uspjeh, a to sužava pogled prema 
onome bitnome i važnome u našemu 
životu 

 pretjerana racionalnost nastala pod 
utjecajem znanosti i tehnike 

 ‘neprerađeni’ doživljaji koji se 
potiskuju 

 napetosti koje nastaju zbog 
neispunjenih želja, briga, sukoba, 
zavađenosti 

 neozbiljan životni stav i život bez 
odricanja 

 neokajana krivnja – grijeh – i svako 
NE onome što spoznajemo kao 
dobro. 

 

Da bi se izbjegli nesporazumi, jasno 
želimo naglasiti: 
 svakome Gospodinovu učeniku 

preporučuje se da aktivno sudjeluje 
na duhovnim vježbama 

 zajednički molitveni susreti, kao i 
zajednička dnevna ili višednevna 
hodočašća nisu duhovne vježbe 

 tribine, predavanja i seminari trajne 
formacije važni su za vjerničku i 
profesionalnu izgradnju, ali nisu 
duhovne vježbe 

 razne devetnice, trodnevnice i slično 
jesu vidovi duhovne obnove, ali nisu 
duhovne vježbe. 

 

Sve to nam pokazuje koliko su važni 
dani sabranosti na duhovnim 
vježbama. Iz duhovnih vježbi, koje se 
savjesno čine, proizlazi pravi život 
osvježen novim žarom ljubavi prema 
Gospodinu i čovjeku. Možda bismo u 
vrijeme, kad nam se kao ljudima 
pružaju tolike lijepe mogućnosti rasta i 
djelovanja, trebali biti toga svjesni i s 
radošću se uključiti u duhovne vježbe. 
 

fra Petar Cvekan,  
voditelj duhovnih vježbi (luznica.com) 

 

Izbor iz velike ponude duhovnih vježbi: 
 eduhovnevjezbe.hr 
 isusovci.hr 
 injigo.com 
 tabor.hr 
 hzbs.hr 
 luznica.com 
 skac.hr 

(javite nam i za druge mogućnosti!) 

http://www.injigo.com/
http://www.luznica.com/
http://www.skac.hr/


3. 6. 2018. 
 

Prošle nedjelje održani su izbori za 
Župno pastoralno vijeće. Na izbore 
je izašlo 220 župljana, od toga je 218 
važećih i 2 nevažeća listića.  
Od 12 kandidata u ŽPV ulazi njih 4 s 
najviše dobivenih glasova: 
 

1. Ivana Bosnić (134) 
2. Lucija Čop (104) 
3. Mirko Karačić (99) 
4. Igor Cerruti (98). 

 

Čestitamo izabranima, a izbor treba 
potvrditi Nadbiskupski duhovni stol. 

 

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo 
za duhovna zvanja. 

 

Od sljedećeg će tjedna Župni ured 
biti otvoren po ljetnom rasporedu: 
od utorka do petka nakon mise. 

 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom 
od 17 do 18,30 sati. 

 

Naša Župa ponovno organizira akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije 
župljane. Svoje darove ili novčani 
prilog možete donijeti od četvrtka, 7. 
do subote, 9. lipnja, od 17,30 do 
18,30 sati, u Pastoralni centar, a u 
nedjelju, 10. lipnja, u školu, prije bilo 
koje mise. Pozivamo sve koji žele 
pomoći u pripremi  paketa da dođu u 
nedjelju navečer u Pastoralni centar. 

U subotu, 9. lipnja, hodočastimo 
„Putovima sv. Antuna“ u Padovu, 
Arcellu i Camposampiero.  
Polazak je ispred Pastoralnog centra, 
u ponoć, a cijena je 240 kn. 

 

Istoga dana, u 10 sati, u katedrali će 
kardinal Josip Bozanić zarediti 9 
đakona za svećenike.  
Toga dana nema mise u našoj Župi. 

 

Sljedeće nedjelje u 9 sati slavimo 
misu zahvalnicu za kraj školske 
godine. Pozivamo sve učenike, 
učitelje i nastavnike, školske 
djelatnike i roditelje! 

 

Mjesečni susret molitelja žive 
krunice održat će se u nedjelju, 10. 
lipnja, nakon jutarnje mise. 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
1. Dino JANDREJČIĆ iz Buja (sin 
Vitomira i Snježane dj. Kovačević), 
rkt. i Antoneta SEGARIĆ iz Zagreba 
(kći Tončija i Sandre dj. Pleić), rkt. 
2. Sven Ivan GJURČEK iz Sunje (sin 
Ivana i Marije dj. Kodžoman), rkt. i 
Josipa VALIDŽIĆ iz Zagreba (kći 
Vlade i Marije dj. Buha), rkt. 

LJETNI RASPORED 
NEDJELJNIH MISA 

24. lipnja – 12. kolovoza 
9,00 i 18,30 sati 


