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(Lk 1, 39-56)
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Sv. Justin
(Iv 17, 20—26)

Sv. Marcelin
(Iv 21, 15—19)

19.00 + zajednička nakana
08.00 + Marija Mesir

NEDJELJNA ČITANJA
Dj 1,12-14; Ps 27,1.4.7-8a; 1Pt 4,13-16; Iv 17,1-11a

Draga braćo i sestre,

08.00 + ob. Žnidarec Ivica, ob. Gruden
19.00 + Ljuba Kovačević
08.00—za zdravlje: Marija Strickler,
Vitomir, Vesna i Ana Lozančić
19.00 + zajednička nakana

Sv. Karlo Lwanga i 08.00 + Mira Kanižaj
drugovi
19.00 + Martin Barun
(Iv 21,20-25)

PEDESETNICA
DUHOVI

GOD. 16., BR. 27.

08.00 ++ ob. Meštrović Ivan

19.00 + za duše u čistilištu i za zdravlje
1.

SEDMA VAZMENA
NEDJELJA

08.00 + Vlado Ivančir, ++ ob. Ivančir
+ Stjepan i Zora Mutak, ob. Mutak

07.30 + Ana Milošević
09.00 + Pero Šimić
10.30 pro populo
12.00 + Luca, Mirko, Andrija,
Ruža Radoš
19.00 + Ilija Princip
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Pavla Štoosa 2, HR-10290 Zaprešić; tel/fax: 01/3310-474
zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr; www.sv-petar-zapresic.hr
Broj žiro računa Župe: HR3823600001101345834
Uredovno vrijeme župnog ureda: od 9.00 - 10.00 i od 17.00. - 18.00 sati
Župni ured ne ureduje:
subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima

danas u evanđelju promatramo Isusa u molitvi. Isus je mnogo molio.
Povlačio se u samoću. Molio je na brdu. Molio je u noći. Mi jedva znamo što i
kako je molio. To ostaje njegova tajna. Kao što naše moljenje ostaje naša tajna.
Moljenje je stvar srca. Nešto vrlo osobno, intimno. Kad promatram molitelje
u crkvi koji su upalili svijeću, klekli, tiho sjede zatvorenih očiju: što ja znam o
njihovoj molitvi? Ali to me dira. Tu i tamo do nas dopire riječ glasne molitve,
potresne molitve u muci križa: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio!"
Puno puta smijemo na trenutak pogledati malo u dušu Isusovu. Slutimo što
pokreće njegovo srce. Zbog čega moli. Nijedna Isusova molitva nije tako
izvorno predana kao Isusova "oproštajna molitva", malo sati prije uhićenja,
smrtne osude. Danas čitamo prvi dio te molitve. To je nešto kao Isusova
oporuka, njegova posljednja volja, koju on povjerava Bogu. Prva riječ te molitve kazuje ukratko sve , što Isusu leži na srcu: "Oče!" Tako on oslovljava
Boga. Tako trebamo i mi oslovljavati Boga: "Oče naš!" Ako to shvatimo, ako
nam to stvarno uđe u srce, tada smo sretni. Isusova posljednja želja je da
upoznamo Boga. Zato moli on. Prečesto ne mislimo na Boga. Isus moli, da mi
trebamo upoznati Boga kao njegova i našega Oca: "Objavio sam ime tvoje
ljudima." Da, mi možemo upoznati Boga. Mi samo trebamo gledati na Isusa.
Tada vidimo kakav je Bog. Mi trebamo samo slušati Isusa, i tada slušamo
samoga Boga. Nije li to nešto veličanstveno? Bog je neshvatljiv, ali Isus je
"Bog za prihvaćanje". Bog bi nam želio pokazati tko je on, i stoga je Isus
došao da ga možemo susresti. Zato je to tako važno, tako napeto, da točno
pazimo na Isusove riječi. U njima nam govori Bog. S ljudskim gestama, s
ljudskim srcem.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)

ŽUPNE OBAVIJESTI

28. svibnja - Blažena Marija Bartolomeja
Bagnesi (1514-1577) - Njemački isusovac Peter Lippert (1879-1936) je u svome Credu pisao: "Svako biće u svom duhu čuva svjetlo što
može osvijetliti put jednog drugog bića prema Bogu. Svatko u sebi posjeduje snagu - malo je važno
koju - što za prvog prolaznika može postati kruh
vječnoga života; svatko u sebi krije prostore i nutarnje sposobnosti, gdje drugi protiv draži zla i
pada mogu naći utočište: 'Vaše svjetlo neka tako
zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te
slave vašeg Oca nebeskoga' (Mt 6,16)... Čovjek
koji je u Božjem kraljevstvu primio milost pozvan
je, dakle, da je dariva onima oko sebe..." Život blažene Marije Bartolomeje
Bagnesi može biti veliko ohrabrenje osobito bolesnicima. Blažena Marija
Bartolomeja Bagnesi rodila se 15. kolovoza 1514., u Firenzi, samo što taj
grad nije nikad napuštala. Rano je ostala siroče bez majke pa je za kuću
morala sama preuzeti brigu. Po naravi je bila sklona molitvi i slobodno je
vrijeme posvećivala razmatranju i razgovoru s Bogom. Jednoga dana pohodila ju je teška, bolna bolest, te kroz 45 godina gotovo nepokretnu prikovala uz krevet. I sada je došao njezin čas. Svi su se divili hrabrosti s kojom ona nosi svoj križ i od nje učili kako u životnim poteškoćama, pa bile
one ne znam kako teške, valja biti strpljiv i Bogu odan. Njezin bolesnički
krevet postade stjecište mnogih duša, što su joj se preporučivale u molitve
i od nje tražile savjeta. Bartolomeja je god. 1547. dobila dopuštenje da može ući u treći dominikanski red, no ostati i dalje u svojoj kući, u njoj moliti,
trpjeti, davati dobar primjer i s posjetiteljima duhovno razgovarati. Duhovno su je vodili i pomagali dominikanci. Pričešćivala se gotovo svaki dan,
a često joj je to bila jedina hrana. Bila je veoma povezana i s karmelskim
samostanom Santa Maria degli Angeli, u kojemu će nakon smrti 28. svibnja 1577. naći i svoje počivalište. Bog je svoju vjernu, uzornu i strpljivu
službenicu poslije smrti proslavio čudesima. Na njezin je zagovor ozdravila od teške bolesti i slavna firentinska svetica Magdalena De' Pazzi. Primjer ljubavi prema Bogu i bližnjemu Marije Bartolomeje Bagnesi, kojim je
duhovno obogatila mnoge, govori jasno kako i bolestan čovjek, ako zna
ljubiti, može veoma mnogo dobra učiniti. Jasno je da je tu riječ o čistoj ljubavi, koja je sposobna sebe zaboraviti, a drugima se davati.

■ Danas je četvrta nedjelja u mjesecu, dan kada prikupljamo novčani
prilog za isplatu kipa sv. I. Pavla II. Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj
dobroti!
■ U ponedjeljak, 29. svibnja u 19.30 sati u prostorijama PC-a je redoviti biblijsko molitveni susret. Odazovimo se!
■ U srijedu, 31. svibnja u 20.15 sati redoviti je susret mladih MEM-a.
■ U četvrtak, 01. lipnja , iza večernje sv. Mise, slijedi Euharistijsko
klanjanje.
■ U petak, 02. lipnja, je prvi petak u mjesecu i prilika za sv. Ispovijed
koja započinje u 18.00 sati.
■ U subotu, 03. lipnja je prva subota u mjesecu i dan uoči Duhova
stoga ćemo iza Sv. Mise u 19.30 sati ostati u euharistijskom
klanjanju i zazivanju Duha Svetoga te zaključiti Devetnicu Duhu
Svetom koju smo započeli u petak, 26. svibnja. Devetnicu molimo
prije večernje Sv. Mise. Klanjanje predvode mladi!
■ U nedjelju, 04. lipnja u 10.30 sati u organizaciji Udruge
Lusnićana— Zagreb bit će Sv. Misa koju će predslaviti fra Nikola
Barun, na koju pozivaju sve župljane podrijetlom iz Livna. Nakon
Sv. Mise bit će druženje u Kripti crkve. Svi ste pozvani!
■ U nedjelju, 04. lipnja u 20,00 sati u Pučkom otvorenom učilištu bit
će koncert grupe Emanuel. Više na plakatu!
NAJAVLJUJEMO HODOČAŠĆE:
■ U subotu, 10. lipnja hodočastimo u Nacionalno svetište Sv. Josipa u
Karlovac na središnju proslavu u Godini Sv. Josipa. Euharistijsko
slavlje predvodi kardinal Josip Bozanić, nadbiskup. Cijena hodočašća
je 70,00 kn. U cijenu je uključen ručak. Prijaviti se možete u sakristiji
iza Sv. Mise ili u radno vrijeme župnog ureda. Bit će lijepo!

Kaže tata Perici:
-Ako danas iz matematike dobiješ jedinicu, ja i ti se više ne poznajemo!
Kada se Perica vratio iz škole, tata ga je upitao:
-Šta si dobio iz matematike?
A Perica će na to:
-Tko si ti!?

