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V. Nedjelja kroz
Godinu

M

olitva bl. Alojziju Stepincu. Gospodine Bože naš, ti si blaženom Alojziju
Stepincu dao milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti
za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer
i njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako
je on služio sve do darivanja vlastita života za nju. Njegova živa vjera u Isusa
Krista i postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama života na putu
vječnoga spasenja. Po njegovu zagovoru udijeli milost svojega blagoslova našim
biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim
pripravnicima, našim obiteljima da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim
i brojnim životima. Budi utjeha svim starijim osobama te pomoć bolesnicima
i patnicima. Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i vanjskih pogibelji duše i tijela. Udijeli milost svećeničkih i redovničkih zvanja našoj župi,
našoj biskupiji i Crkvi u Hrvata. Po njegovu zagovoru, molim te, meni udijeli
milost...... (izrazi svoja molbu). Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Evanđelje po Marku

I

Mk 1, 29-39

odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću
Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu
kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica.
I posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne
i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike - a
bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i
povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: “Svi te traže. Kaže im: “Hajdemo
drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.I
prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe
izgonio. Riječ Gospodnja.

Komentar:
Isusova su djela također rječita propovijed. Djela govore tko je on i što
on želi s čovjekom. Petrova punica je na svome tijelu iskusila Isusovu iscjeliteljsku snagu i potom ih dvori. I služenje je oblik vjerovanja
i nasljedovanja Isusa. Iste večeri Isus liječi bolesnike i izgoni nečiste
sile. Nečiste ga sile prepoznaju, ali Isusu ne treba njihovo priznanje,
jer ne vjeruju niti mogu vjerovati. On je došao čovjeku, njega zanima
čovjek, ostavljenik, bijednik. Njima je on poslan. Došao je usrećiti
čovjekovo srce. Svijet je dolazio Isusu s posve konkretnim pitanjima.
Sjetimo se onoga mladića koji je htio biti savršen i imati život vječni.
Preko upitnika dolazi jasnoća i bistrina u moj život. Tek kad postavljam pitanja, biva mi jasno tko je Isus u mome životu. Ako imam
uvijek i na sve odgovor, zapravo upravo tada odgovora nemam. Već
sama Isusova pitanja upućena pojedincima daju nam znati i naslutiti
kako je on veći od svih naših odgovora. Isus je istodobno i onaj koji
je tražen, koga ljudi traže, ali i onaj koji postavlja pitanja. Čovjek se
mora spram njega odrediti. Isus je cijeli život bio i ostao veliki upitnik, velika zagonetka, živo pitanje, pa čak i u trenutku svoje smrti.
Ljudi su tražili Isusa. I danas ga traže. Traže ga jer imaju mnoga pitanja i upitnika. Nemoguće je na njih odgovoriti i zato će biti i ostati
čovjekov najveći problem dok opstoji na svijetu: Zašto moram živjeti
s pitanjima i neodgovorenim odgovorima na vlastita pitanja. Osim
jasno, ako se prepustim Isusu u njegovu vodstvu. Jer, on ima i imao
je odgovor na svaki naš upit.

Ponedjeljak, 9.2.2015.
Sv. Skolastika.
Utorak, 10.2.2015. Bl.
Alojzije Stepinac

RASPORED SVETIH MISA
U OVOM TJEDNU
Pon.: 9.2. : (u 7,30 sati)

Za + Jozu Kutleša - Jandre Kutleša
Uto.: 10.2.: (u 7,30 sati)

Srijeda, 11.2.2015.
Gospa Lurdska. Dan
bolesnika

Na nakanu - Ante Ivančić Zele
Sri.:11.2.: (u 7,30 sati)

Za sve svoje pokojne - Emanuela Sabljić
Čet.: 12.2.. u (16i30)

U srijedu ćemo pod ju- Za sve svoje žive - Pero Ćavarušić
tarnjom svetom misom Pet.: 13.2. (u7,30)
moliti za sve bolesnike Za + sve pokojne iz ob. Brekalo - Iva
duše i tijela u našoj župi. Ćurić Brekaluša
Oni koji mogu doći na Sub.: 14.2. (u 7,30 sati):
jutarnju svetu misu u Za sve svoje pokojne - Iva Kutleša + Mate
7i30 sati dobrodošli. Ned.: 15.2..: (u 9 sati)

Sva dobra djela u svijetu nisu ravna Svetoj
Misi jer su djela ljudi, a
misa je Božje djelo. Čak i
mučeništvo je ništa u odnosu na ovo, jer je to žrtva
čovjeka za Boga, a Misa je
žrtva Boga za čovjeka.”
“

Za + rod. Miju i Anđu Šola, braću Marka i
Mirka, sestre Ružu i Dragicu - Cvitan Šola

NA VI. NEDJELJU KROZ GODINU
SVETE MISE ĆE BITI U ŽUPNOJ CRKVI
U 9 i 11 SATI.

ŽUPA UZNESENJA BDM PRISOJE
80245 Prisoje

tel./fax.: +387 34 366 604 mobitel.: +387 63 662 299

Web: www.zupaprisoje.net

e-mail: info@zupaprisoje.net

Za Crkvu su dali:
Drago Perković Dodić 100KM
Za grijanje (nova sezona grijanja):
Tomislav Ljubičić 50KM, Ivica Kapulica 50KM, Iva Ivančić
Kesić 100HRK, Drago Kutleša 40KM.
Nastojmo ispuniti svoju dužnost i obvezu te isplatiti dugovanje
za grijanje u novoj sezoni. Hvala lijepa i dragi Bog neka udijeli
svima blagoslov.

U nedjelju 15.2. 2015. godine dolaze časne sestre Služevke Malog Isusa iz Sarajeva
i Kiseljaka sa kandidaticama i one će na misama i nakon misa održati prigodne
susrete sa mladima naše župe. 15.2.2015. u 9 i 11 sati dobrodošli svi a osobito djeca i
mladi na predavanja o tome kako Isus zove i kako ga je slijediti.

Vjeronauk je po dogovorenom rasporedu.
Utorkom: Mladi
Četvrtkom: muški dio mješovitoga zbora u 20,00 sati.
Petkom: ženski dio mješovitog zbora u 19,00 sati.
Subotom: gitaristi i klavijaturisti u 12,00 sati
dječji zbor Ancora u 12 sati, i mješoviti zbor u 19 sati.

Marijo na nebo uznesena, moli za nas!

