RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA

20. - 26. travnja 2020.
20.

pon

Marcijan
(Iv 3, 1-8)

21.

uto

Anzelmo
(Iv 3, 7b-15 )

22.

sri

Soter i Kajo
(Iv 3, 16-21)

čet

24.

pet

Fidel
(Iv 6, 1-15)

sub

Sv. Marko, ev.
(Mk 16, 15-20)

26.

ned

08.00 + Juraj, Jelena i Nikola Bukvić
19.00 + zajednička nakana
08.00 + Danica i Juraj Kranjec

TREĆA
VAZMENA
NEDJELJA

DRUGA VAZMENA
NEDJELJA
GOD. 19., BR. 21.
NEDJELJNA ČITANJA
Dj 2, 42-47; Ps 118, 2-4.13-15.22-24; 1Pt 1, 3-9; Iv 20, 19-31

19.00 + Davorin Jurić

08.00 + Kata, Juro, Marko, Ivan
i Franjo Ćosić
Sv. Juraj, mučenik
+ Ilija Gazić
(Iv 15, 1-8)
19.00 + Marko Karaula

23.

25.

19.00 + Marko i Luca Lozić, ++ ob. Lozić
+ Niko, Hrvoje, Mijo, Ilinka i Finka

ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ

08.00 + Rudolf Hutz

19.00 + zajednička nakana
08.00
19.00 - Na nakanu Marijina pohođenja
07.30 + Jula Lukačević, Emica Molnar
+ Hinko Ajhner
09.00 + Slavko Truković i Jelica Levojević

10.30 Pro populo
12.00 + Marko Šišić, ++ ob. Šišić
19.00 + Josip Klinčić

ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA - Zaprešić I
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

Isus se u današnjem evanđelju učenicima objavljuje dva puta u razmaku od osam
dana, a uvijek se radilo o prvom danu u tjednu, tj. nedjelji. To je dan spomenčina Gospodnjega spasenjskog dijela, pa nam tekst daje do znanja kao je u otajstvu euharistijske žrtve Krist uistinu živ prisutan. Svako okupljanje zajednice vjernika prvog dana
u tjednu ponazočuje Isusa, gdje on postaje vidljiv i opipljiv kao u evanđelju. Isus nazočne čak tri puta pozdravlja s: "Mir vama!" Ne radi se ovdje o miru koji je stanje bez
konflikta već o Božjem miru. Bez obzira na sve vanjske turbulencije, Bog daje mir koji
ništa ne može poljuljati, jer je mir dar Uskrsa koji nam govori o smislu života. Onaj
koji je u vezi s Bogom, ne može biti čovjek nemira. Nakon susreta s Uskrslim apostoli
tu radost prenose čovjeku koji je bio dio apostolskog zbora, ali nije bio nazočan tom
događaju. Stoga i nije nesmotreno sumnjati u nešto takvo, kako to čini Toma koji nam
je poznat kao „nevjerni“. Vrlo bitan detalj je to što Toma ne bijaše s ostalima, pa ne
doživljava susret s Isusom. Ovo nam jasno poručuje kako čovjek izvan zajednice nije
sposoban susresti Boga, kako je Krist prisutan tamo gdje su dvojica ili trojica sabrana
u njegovo ime. Unatoč svemu što smo čuli o njemu, Toma nikako nije nevjernik. On
je čovjek koji ne želi biti fanatik nošen nekakvim osjećajima vjere i bezumnim zanesenjaštvom već želi vjeru oplemeniti razumskim argumentima koji će čitavom biću dati
povod za prihvaćanje stvari istinitom. Prazan grob nije dokaz Isusova uskrsnuća, ali
susret s njime jest. Isus dolazi među okupljenu zajednicu i daje se Tomi opipati, da se
ovaj uvjeri kako nije privid, halucinacija, već stvarnost, da je smrt pobijeđena te da je
vjera nužan produkt susreta s Isusom. U ovom trenutku pokazuje se kako je Toma
itekako vjernik, jer jedini od apostola javno priznaje Isusa Gospodinom i Bogom. Njegova je vjera dobila i razumske argumente te sada ovaj čovjek biva nepokolebljiv
svjedok Isusa Krista do mučeničke smrti. Toma nije bio gori od drugih, jer i ostali su
apostoli prethodno vidjeli Isusa da bi povjerovali, ali je Toma jedini izrekao svoju
uskrsnu vjeroispovijest. Isus na koncu izriče blaženstvo za one koji ne vidješe, a vjeruju. A to smo svi mi, koji nismo vidjeli povijesnog Isusa na području Svete zemlje,
ali smo ipak doživjeli susret s njime koji je naš život zaokrenuo u jedinom mogućem
smjeru kako bismo ostvarili njegovu svrhu, a to je vječnost s Bogom.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)

MOLITVA U VREMENU ŠIRENJA BOLESTI

22. travnja - Majka Družbe Isusove Danas isusovci slave blagdan Blažene
Djevice Marije kao kraljice i majke svoga
reda. Uveden je na današnji dan, prigodom 400. obljetnice Družbe Isusove, a
želi svim isusovcima dozvati u pamet
Marijinu prisutnost jer je u taj isti dan sv.
Ignacije godine 1541., postavši već general reda, u kapeli Presv. Sakramenta, a
pred slikom Majke Božje u bazilici Sv.
Pavla izvan zidina u Rimu, položio
svečanu profesiju i primio zavjete svoje
subraće. Marija je posredovala u obraćenju i izgradnji osnivača reda sv. Ignacija. On sam u svojoj autobiografiji
svjedoči kako je jedne noći, dok je još bolovao od smrskanog koljena,
posve budan, vidio Majku Božju s djetetom Isusom na rukama, i to ga
je ispunilo nebeskom radošću i utjehom. Osjetio je potpunu i konačnu
promjenu srca. Potpuna odvratnost prema prijašnjem životu uklonila
je iz njega sve uspomene i od tada si više nije morao predbaciti niti najmanju pogrješku u nekom pristajanju na nečiste napasti. Sv. Ignacije
zazivao Je i osjetio Njezinu pomoć i prosvjetljenje i u sastavljanju Konstitucija reda. Pater Jeronim Nadal tumačeći 4. glavu 4. dijela Konstitucija Družbe Isusove, tvrdi: "Novonastala Družba Isusova gleda u Mariji
Djevicu Majku, koja je nad Družbom uzela opće pokroviteljstvo." I stoga nije čudo da je i čitava povijest Družbe, kako pojedinaca tako i zajednica, usko vezana s BD Marijom. Slavljenje mjeseca svibnja kao Marijina mjeseca dugujemo jednom talijanskom isusovcu iz XVIII. stoljeća,
isto tako molitvu za čistoću "O Gospođo moja, o Majko moja!". Apostolat molitve, koji je u prošlom stoljeću nastao u jednom kolegiju Družbe
Isusove, preporučuje vršenje svakidašnjega jutarnjeg prikazanja Srcu
Isusovu po bezgrješnom Marijinom Srcu. Isusovac o. Leunis osnovao je
prvu Marijinu kongregaciju. Kad je sv. Franjo Ksaverski prilično osamljen umirao, zavapio je: "Majko Božja, sjeti me se!" To isto vapimo svi
mi putnici u ovoj dolini suza i vjerujemo da naš vapaj nije u prazno,
već da prodire u srce najdivnije Majke.

Svemogući vječni Bože,
okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima,
od Tebe sva stvorenja primaju život
i dobivaju životnu snagu.
Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe,
jer spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti,
kako je ovozemaljski život krhka stvarnost.
Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji:
udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši.
Svim članovima društva pomozi
vršiti povjerene im pozive i zadaće
te jačati duh međusobne solidarnosti.
Podupiri i nadahnjuj liječnike
i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi,
a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne.
Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj;
odagnaj od nje svako zlo,
a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru.
Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir.
Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti,
zahvaljujući Ti obnovljena srca.
U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju,
jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u zajedništvu s Duhom Svetim
i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom duše i tijela,
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče - moli za nas!

