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DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU 

EvanĊelje:  Iv 6, 60-69 
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 Središte razmatranja ovog evanĎelja je odluka –

 slijediti Gospodina ili ne bez obzira na poteškoće. 

Slijediti Boga nije jednostavan pothvat. Čak i u 

svjetlu Isusovih čuda i znakova, to je previše teško 

za neke od njegovih učenika. Slijedili su ga zbog 

čudesnih znakova, a ne zbog onoga što On je. A 

može ga se slijediti samo ako ga posve prihvatimo u vjeri, u onom što On je. 

Ostala su Dvanaestorica koji će dati oblik Crkvi. Isus ide naprijed s malom 

skupinom onih koji su roĎeni od Duha. Treba se odlučiti za konačni izbor – 

ili s Kristom u život ili bez Krista u konačnu tamu i propast. Zato EvanĎelje 

završava svečanom ispoviješću vjere sv. Petra apostola. On kao »prvak 

apostola i temelj Crkve« istupa pred sve apostole i u ime njih i u ime cijele 

Crkve slijedećih stoljeća i tisućljeća i u ime svakog vjernika 

govori: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi 

vjerujemo i znamo, ti si Svetac Božji.« (Iv 6,67-69) 

Tu ispovijesti vjere želi danas pobuditi EvanĎelje i u nama samima, u 

svakome od nas i u cijeloj ovoj euharistijskoj zajednici kao i u čitavoj Crkvi. 

Ali nije dosta samo u Krista vjerovati. Treba se Kristom i hraniti da bi mogli 

živjeti u zajednici ljubavi s njime. 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak: 

18.00 h 

*petak: 19.00 h, subota: 17.30 h 

*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   

utorak, srijeda i četvrtak: 
10,00 h – 12,00 h 

utorak i četvrtak 
16,30 h – 17,30 h 

Blagdanom župni ured ne radi! 
U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/  

nazovite u svako doba! 
TEL: 053/ 753 - 332 
FAX: 053/ 753 - 333 

 

»Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Ĉovjeĉjega kako uzlazi onamo 

gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Rijeĉi koje 

sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih meĊu vama koji ne 

vjeruju.« Jer znao je Isus od poĉetka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj 

koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni 

ako mu nije dano od Oca.« Otada mnogi uĉenici odstupiše, više nisu išli s 

njime. Reĉe stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« 

Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš rijeĉi 

života vjeĉnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.« 

Poštovani župljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

naručivati (14 dana prije)  
svakoga dana iza svete mise u 
crkvi ili eventualno u župnom 

uredu u uredovno vrijeme. 
 

*TELEFONSKI MISE NE PRIMAMO*. 

Sve novosti i događanja pratite i na našoj 
web stranici i na facebook stranici župe 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 

 

MOGUĆNOST ZA SVETU 

ISPOVIJED JE SVAKOG DANA 

POLA SATA PRIJE SVETE MISE. 

Kumulativne (skupne) mise su 
utorkom i četvrtkom, a u sve 
ostale dane mogu biti samo  

dvije misne nakane. 

 
PRIJAVE ZA DAN HRVATSKIH 

MUČENIKA NA UDBINU, 8. RUJNA 
2018. SU DO SRIJEDE 5. RUJNA. 

 

Ove godine  
3. NACIONALNI SUSRET 

HRVATSKIH  
KATOLIČKIH OBITELJI  

biti će u Solinu. 16.rujna.  
Za organizirano sudjelovanje 

iz naše župe molimo da se 
prijavite najkasnije do  

nedjelje 2. rujna. 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
                                      
                                     
                                    
 
 
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 

 
 

RASPORED SVETIH MISA 
od 27.08. do 02.09.2018. 

 

Ponedjeljak, 27.08.:  Sv. Monika 
18,00:                 + ++ iz ob. Zec 
 
Utorak, 28.08.:    Sv. Augustin 
18,00:                + Matija i Anka Rendulić 

 
Srijeda, 29.08.:  Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja 
18,00:                + Kata Radošević  
 
Četvrtak, 30.08.:  Svagdan 
18,00:             + Marija, Mihael, Ivan i Ana Jurčić, Ika Jovanović 

                           + Paulina, Anđelko i Zvonimir Milošević 
                           + Baja, Blanka, Zlata i Mile Biljan  
.  *IZA MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE* 
 
Petak, 31.08.:    Svagdan 
19,00:               + Grga Tomljanović       
 

Subota, 01.09.:   Svagdan 
17,30:         Vjenčanje: Kristijan Paun i Kristina Tomaić     
 
Nedjelja, 02.09.:  DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU 
8,00:       + Milica Starčević; 

    + Katica Vrselja;  
    + Branko Mataija 
                       + Kata Radošević, 21. dan 
                       + Matija i Nikola Geudar 
                       + Martin Kovačević i ++ politički zatvorenici i svećenici 
                       + Luka Butković i ++ iz ob.                   
 
10,00:        ŽUPNA MISA – za žive i ++ župljane 
 Krštenje: Marko i Ante Galac(sinovi Ivana i Ivane Galac) 
                      Magdalena Maras(kći Milana i Danijele Maras)  
                                   

18,00:      Po nakani            
 
     POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

LJUBI GREŠNIKA, MRZI GRIJEH. 

AKO ŠUTIŠ 
– ŠUTI IZ LJUBAVI; 

AKO GOVORIŠ 
– GOVORI IZ LJUBAVI; 

AKO OPOMINJEŠ 
– OPOMINJI IZ LJUBAVI; 

AKO OPRAŠTAŠ 
– OPRAŠTAJ IZ LJUBAVI. 

                                 Sv. Augustin 

Ivan Krstitelj, iz obijesti ovog svijeta 
ubijen, svjedoči nam i danas da nijedna 

kušnja nije jača od Božje pravde, zato 

se nemojmo bojati, već trpljenje hrabro 
podnosimo, a zlu vjerom prkosimo. 

Samo tako ćemo doći na onaj isti put 

kojim se vodio Krstitelj, put sa 
krajnjim ciljem, u Kraljevstvo sa 

Isusom Kristom. 

Muĉeništvo sv. Ivana 

Krstitelja  
Liturgijski je spomen mučeništva 

svetog Ivana Krstitelja, Isusova preteče. 

To je u Rimskom kalendaru jedini 

svetac čije se slavi roĎenje, 24. lipnja,  

i smrt koja se zbila kroz mučeništvo. 
 Krstitelj se ne ograničava samo na 

propovijedanje pokore i obraćenja, 

 već, priznavajući Isusa kao  

“Jaganjca Božjeg” koji je došao 

 odnijeti grijeh svijeta (Iv 1, 29),  

ima veliku poniznost da pokaže u Isusu 

pravog Božjega Mesiju, povlači se u 

drugi plan da bi Krist mogao rasti, biti 

slušan i nasljedovan. Kao posljednji čin 

svoga života, Krstitelj svjedoči krvlju 

svoju vjernost Božjim zapovijedima, ne 

povlačeći se i ne uzmičući, izvršivši do 

kraja svoje poslanje.  On nije pristao 

šutjeti o istini i tako je umro za Krista 

koji je Istina. Upravo iz ljubavi prema 

istini nije pristao na kompromise i nije 

se plašio uputiti snažne riječi onima 

koji su skrenuli s Božjeg puta.  
Slaviti mučeništvo svetog Ivana 

Krstitelja podsjeća takoĎer nas, kršćane 

ovog našeg vremena, da se ne smije 

pristajati na kompromise kada je riječ o 

ljubavi prema Kristu, njegovoj riječi, 

istini. Istina je istina  

i tu nema kompromisa.  
Ivan Krstitelj nije samo čovjek molitve, 

stalnog dodira s Bogom, već je takoĎer 

voĎa drugima u tome odnosu.  

Neka nas Ivan Krstitelj zagovara kod 

Boga, da u našem životu Bog bude 

uvijek na prvome mjestu. 
 

Preuzeto iz kateheze pape Benedikta 


