
POZIV ZARUČNICIMA - koji planiraju vjenčanje u ovoj 
godini  - na obvezni tečaj o braku. Tečaj započinje u 
petak, 15. svibnja u 20.00 sati u dvorani Caritasa: 

 Ante Starčevića 19. Prijavite se na vrijeme! 
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ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

Evanđelje: Mt 5, 17-37 

 

 

 

 

 

 

 

Jesmo li mi svjesni da je čitav naš život u našim 

rukama? Da smo mi ti koji usmjeravamo svoj život 

prema budućnosti, prema vječnosti. Bog nije i ne želi 

biti nasilan u našem životu. Stavlja otvorene 

mogućnosti premda nam koji put izgleda da je vrlo 

zahtjevan. To možemo primijetiti i u današnjem 

evanĎelju. Upravo nam tako danas izgledaju Kristove 

zapovijedi. Isus je vrlo zahtjevan. U prvi mah doista izgleda da je nemoguće činiti 

kako on kaže. Naime, Isus nas uči kako neće biti dostatno da koga ne ubijemo, nego 

da se ne smijemo ni rasrditi. Nadalje nas uči kako neće biti dovoljno da čovjek ne 

učini preljub. Naprotiv, kaže on, griješi i onaj koji s požudom i pogleda ženu. 

Konačno, čovjek ne samo da ne bi smio kršiti zakletve, nego se ne smije uopće 

zaklinjati. Ta, tko to može, nikada se ne rasrditi, tko to može uvijek imati čiste 

misli? Pa ipak, moguće je. Pomislimo, zar bi nam Isus stvarno zapovjedio ono što je 

nemoguće vršiti? Imamo i drugih primjera. Za vrijeme minulih ratnih nevolja imali 

smo sigurno iskustva kako smo mogli podnijeti i učiniti i pretrpjeti i puno više od 

onoga što bismo mogli povjerovati da smo kadri učiniti. Kad samo pogledamo kako 

smo sve skupa ipak izdržali: i neizvjesnost, i životnu opasnost i osjećaj odbačenosti 

i oskudicu i zebnju. I onda veliš: "Kad bi mi netko rekao da to moram proći 

još jednom, sigurno ne bi mogao." MeĎutim, čovjek može i puno više od onoga što 

bi mogao sam vjerovati. 

Radno vrijeme župnog ureda:   

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

i svakoga dana neposredno nakon 
svete mise! 

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

nazovite u svako doba! 

TEL./FAX: 053/ 753 - 332 

 

 
Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak i petak: 07.00 h 
*utorak, srijeda, četvrtak i subota:  
18.00 h 
 
*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 

 

 MOGUĆNOST ZA SVETU 

ISPOVIJED JE SVAKOG DANA 

POLA SATA PRIJE SVETE MISE. 

 

Poštovani ţupljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

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

uredu u uredovno vrijeme. 
 

Sve novosti i dogaĎanja pratite 
 i na našoj web stranici 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 
i na facebook stranici ţupe. 

 Kumulativne (skupne) mise su 
utorkom i četvrtkom,  

a u sve ostale dane mogu biti 
samo dvije misne nakane. 

 

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam 

došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo 

i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, 

dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih 

zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu 

nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u 

kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost 

vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u 

kraljevstvo nebesko.“ 

Poseban si jer je Bog za tebe cijeli 

svemir stvorio. 

Poseban si jer ti je dano voljeti  

i biti voljen. 

Poseban si bez obzira što se nekada 

osjećaš bezvrijednim. 

Poseban si i kada te netko odgurne 

od sebe i povrijedi. 

Poseban si jer kada padneš možeš 

se podići 

 i krenuti naprijed. 

Poseban si jer je tvoj put  

samo tvoj put. 

Poseban si jer je svaki čovjek  

na zemlji tvoj brat. 

Poseban si jer ti Bog svaki dan daje 

novu priliku. 

Poseban si jer je Bog vidio da  

za tebe vrijedi i krv proliti. 

Vjeruješ li sada da si poseban? 
                         Mario Žuvela 

 

“Ne radi se o tome  
da čovjek uspije,  
nego da čovjek  
donese plod.  

Uspjeh, njega sam uživaš. Plod, 
od njega žive drugi.” 

                     P. Bosmans 

Nacionalni susret hrvatske 
katoličke mladeži je u 

Zagrebu, 09. i 10. svibnja ove 
godine. Mogu sudjelovati 
mladi u dobi od 14. do 30. 

godina. Mladi koji planiraju 
poći na ovaj susret neka se 

jave župniku. 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://duhovnost.net/tag/mario-zuvela/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 
                                      
                                     
                                    
 

      
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 17.02. do 23.02.2020. 
 

Ponedjeljak, 17.02.:  Svagdan 
07,00:           + Josip Brkljačić; + Milan Karić 
                     
Utorak, 18.02.:  Svagdan 
18,00:           + Mile Radošević, Jure i Matija Rukavina 

 
Srijeda, 19.02.:  Svagdan 
18,00:           + Manda, Marica i Olgica Klobučar  
                  + Josip i Josipa Obućina; + Kata i Ante Milković 
                      
Četvrtak, 20.02.:  Svagdan 
18,00:            Po nakani; + Stipe, Jure i Nina Zdunić                    

*IZA MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE* 

 

Petak, 21.02.: Svagdan 

07,00:           Po nakani 

 

Subota, 22.02.:  Katedra Sv. Petra, ap. 
17,00:           Vjenčanje: Marko Štimac i Josipa Vrban        
 
Nedjelja, 23.02.: SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU 
08,00:+ Mile i Ljuba Grospić i ++ ob. Grospić, Sertić, Vukušić i Glavan 

          + Juraj, Pepica i Tomislav Radošević; + Ivica Radošević  

          + Milan i Olga Pećina; + Tomo Vrkljan 

          + Vera Biškupić Majurec; + Jelka Ivanković, 21. dan 

           

10,00:        ŢUPNA MISA – za žive i ++ župljane     
               Krštenje: Ema Filipović(kći Josipa i Ane Filipović) 
               Krštenje: Petra Erega(kći Petra i Ane Erega) 
 
18,00:          + Željko, Nikola i Ivanka Zorić 

                    + Darinka Vrkljan, 21. dan          

                                                                        
POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

Vjera se pali od vjere a vjeru može 
upalili onaj čija je vjera živa i zrela. 

 

Samo Bog može stvarati, ali ti možeš dati 

važnost onome stvorenom. 

Samo Bog može pokloniti život ali ti ga 

možeš prenositi i štovati. 

Samo Bog može pokloniti zdravlje, ali ti se 

možeš o njemu brinuti. 

Samo Bog može pokloniti vjeru, ali ti 

možeš dati svoje svjedočanstvo. 

Samo Bog može usaditi nadu, ali ti možeš 

pokloniti bratu čovjeku povjerenje. 

Samo je u Bogu izvor prave ljubavi a ti u 

Isusu možeš pokazati tu ljubav i poučiti 

druge kako se istinski voli. 

Samo Bog može pokloniti pravi mir, a ti ga 

možeš drugome prenijeti. 

Samo Bog može dati snagu, ali ti možeš 

uspraviti obeshrabrene. 

Samo Bog je put, ali ga ti možeš pokazati 

drugima. 

Samo Bog je svjetlo, ali ti možeš učiniti da 

ono svijetli u očima drugih. 

Samo Bog može učiniti nemoguće, ali ti 

možeš činiti moguće. 

Samo Bog je sam sebi dovoljan, ali On 

ipak računa na tebe. 

                      

 

      Autor nepoznat 
 

MOLITVA TOME 

AKVINSKOG 

Bože moj, ne zaboravi me 

kad ja budem zaboravio tebe. 

Ne napuštaj me, Gospodine, 

kad ja budem napustio tebe. 

Ne udaljuj se od mene, kad se 

ja budem udaljio od tebe. 

Zovi me  

kada ti budem bježao, 

privuci me ako ti se budem 

suprotstavljao. 

Podigni me kad budem pao. 

Gospodine, Bože moj, daruj 

mi budno srce 

da me nijedna isprazna 

misao ne odvrati od tebe, 

pravično srce koje nijedna 

zla nakana ne može zavesti, 

čvrsto srce da se hrabro 

može suprotstaviti  

svakoj protivštini, 

slobodno srce da ga nijedna 

nemirna strast ne može 

nadvladati. 

Podaj mi, molim te, volju 

koja te traži, 

mudrost koja te pronalazi, 

život koji ti se sviđa 

i pouzdanje 

 da ću te na koncu imati. 

 


