RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
26. LIPNJA—02. SRPNJA 2017.
26.

27.

28.

29.

Sv. J. M. Escriva
(Mt 7, 1—5)

08.00 + Jela, Mate Tonković; Mijo, Jana
Miško Mihalić; Janko, Zdneka
Govednik i Zora Šlat

uto

Sv. Ladislav
(Mt 5, 13-19)

08.00+ Stjepan, Katarina, Juraj Obrubić
++ ob. Obrubić
19.00 + zajednička nakana

sri

Sv. Irenej
(Mt 7, 15—20)

pon

čet

08.00 + Mara i Ilija Josipović
19.00 + za duše u Čistilištu

SV.
10.30 + Marija, Dragec, Dalibor Filko
PETAR I PAVAO
+ Petar, Mirko i Marko Batković
(sv. Mise u župnoj
19.00 + Perka Čabraja
crkvi sv. Petra)
+ Zlatko Skledar
(Mt 16,13-19)

30.

pet

Prvomučenici
Svete Rimske
Crkve
(Mt 8, 1—4)

1.

sub

Predragocjena Krv
Kristova

12.00 + za branitelje Zagrebačke
županije
19.00 + Ante Sekulić

ned

TRINAESTA
NEDJELJA
KROZ GODINU

07.30 + Barica, Pavo Zrinjan,
Vid Bukovina; Ivan Škrbec
09.00 pro populo
19.00 + Tomislav Župčić

2.

19.00 + zajednička nakana

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

ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ
DVANAESTA
NEDJELJA KROZ
GODINU
GOD. 16., BR. 31.

NEDJELJNA ČITANJA
Jr 20,10-13; Ps 69,8-10.14.17.33-35; Rim 5,12-15; Mt 10,26-33

Draga braćo i sestre,
Naš Gospodin Isus Krist traži od nas u Evanđelju ove nedjelje unutrašnju slobodu i vanjsku iskrenost: ne trebamo se bojati ljudi, nego u radosnoj spremnosti ići našim putem u službi pred Bogom i u ljubavi prema bližnjemu. Pritom se ne trebamo plašiti javne riječi, ako se radi da zastupamo Boga i za njega svjedočimo. Svi mi poznajemo pritisak društvene sredine, grupe, javnosti,
i nije lako i treba sasvim izvjesna jakost, da bismo se na pravi način održali
uslijed toga pritiska. Preveć brzo se popušta radi "dragoga mira" ili se skriva
iza onoga što "se" kaže ili čini. Strašimo se vlastitoga mišljenja, pred vlastitim
stajalištem, također tamo gdje se radi o pitanjima savijesti i uvjerenja vjere.
Ne igraju li na kraju i mediji važnu ulogu u tome, što nam je u mišljenju i djelovanju tako reći navedeno…! Trebamo li biti slobodni?! Upravo ovdje od nas
traži riječ Gospodnja, da odbacimo svaki ljudski strah. Ako bismo se našli i u
situaciji progonstva, u kojoj bismo se bojali kao kršćani za svoj život, nema
razloga, da pred moćnicima ovoga svijeta padnemo na koljena. Ne – "bojati"
i klanjati se smijemo samo Bogu! Pritom "Božji strah" ne razumijeti kao strah
pred Bogom, nego puno više kao strah dragoga strahopoštovanja, poniznoga
i povjerljivoga respekta u odnosu na Boga, našega nebeskog Oca koji se brine
za nas i ne dopušta, da nam nešto ne dostaje od onoga što trebamo za naš život. Evanđelje ove nedjelje sa sigurnošću ne želi jedno: da nam utjera strah i
da nas obeshrabri. Netko bi mogao kazati da su njemu zahtjevi vjere previsoki i da ih je nemoguće vlastitom snagom svladati. Da, to je ispravno! Vlastitom snagom sigurno ne. A ipak u tom leži ključ razumijevanja i temelj naše
nade: što smo više svjesni vlastite slabosti, i našu nadu temeljimo na Gospodinu, tim sigurnije i moćnije pripada nam Božja pomoć. Nije naša vlastita
snaga ono na čemu gradimo, nego pomoć Božja, okrepa i pomazanje njegova
Svetoga Duha daju nam snagu i hrabrost.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)
27. lipnja– sveti Ladislav, kralj (1040–1095) - bio je
ugarski kralj, za nas Hrvate značajan zbog toga što je
koncem XI. stoljeća u Zagrebu osnovao biskupiju i
tako tome gradu postavio preduvjete da jednog dana
postane kulturno, vjersko i političko središte hrvatskoga naroda. Ladislav se rodio g. 1040. kao sin Bele
I. iz dinastije Arpadovića i poljske kneginje Riske. U
njegovim je žilama tekla ne samo mađarska već i slavenska krv. Na ugarsko je prijestolje stupio g. 1077.
O osnutku zagrebačke biskupije po Ladislavu naš
povjesničar profesor Srećko Dragošević piše ovo:
„Ladislav je g. 1091. uspio uspostaviti vlast tek u Posavskoj Hrvatskoj, a kako je tada hrvatski biskup bio
uz kralja Petra Svačića, Ladislavu se nametala nužna
potreba da u Posavskoj Hrvatskoj provede samostalnu crkvenu organizaciju s biskupom na čelu. Sigurno
se nadao da će time i zemlju čvršće vezati uz sebe. Posavsku Hrvatsku nije
mogao podijeliti među mađarske biskupije jer je postojala nepremostiva zapreka jezika. Sigurno je jedan od razloga osnivanja nove biskupije bio i vjerski jer je narod bez crkvene organizacije mogao lako upasti u vjersko neznanje i zastraniti u krivovjerje. No, politički vidik bio je očito na prvom mjestu.
Prema ispravama može se skoro sa sigurnošću utvrditi da je zagrebačka biskupija osnovana oko g. 1094., a ne točno te godine, kako tvrdi Šišić. Kad je
osnovana zagrebačka biskupija, bila je podvrgnuta kao sufragana Ostrogonu.
Tim je pretrgnuta vjekovna crkvena veza između Primorske i Panonske Hrvatske…“ Sveti Ladislav je umro 29. srpnja 1095. u Nitri, a prema svjedočanstvu legendi, što se oko njega oviše, kanoniziran je g. 1192. Povjesničarka Edith Pásztor piše o njemu: »Period je vladavine sv. Ladislava za mađarsku
povijest značajan po tome što je nastojao oko učvršćenja kršćanske države.
Njegovi dekreti svjedoče o naporu da se izliječi moralno propadanje mađarskoga klera i puka, zemlje koja je samo polagano usvajala ideje gregorijanske
obnove« – što ju je u Crkvi tako vatreno promicao veliki papa sveti Grgur VII.
Rimski martirologij spominje svetog Ladislava 27. lipnja. Njega je zagrebačka biskupija, kasnije nadbiskupija, slavila kao svoga prvotnoga zaštitnika. U Hrvatskoj mu je posvećeno nekoliko crkava, kapelica i oltara.

ŽUPNE OBAVIJESTI
■ Danas je četvrta nedjelja u mjesecu, dan kada prikupljamo
novčani prilog za uređenje naše kripte i klimatizaciju.
Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj dobroti!
■ U četvrtak, 29. lipnja, je svetkovina sv. Petra i Pavla, ujedno je i
naša župna svetkovina. Sv. Mise su u 10.30 i 19 sati u župnoj

crkvi sv. Petra apostola. Sv. Mise predslavi naš mladomisnik
vlč. Mario Dukić. Odazovimo se!
■ Od 30. lipnja, nedjeljne sv. Mise slavit će se u 7.30, 9.00 i 19.00
sati, te radnim danom u 19.00 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja, osim
ponedjeljkom kada nema Sv. Mise.

■ U subotu, 1. srpnja u 12.00 sati bit će misa u crkvi Sv. Ivana
Krstitelja za branitelje Zagrebačke županije. Odazovimo se i
molimo za naše heroje!
■ Kroz mjesec srpanj i kolovoz župni ured ureduje iza večernje
sv. Mise, od utorka do petka.

Večera
Sjedi muž ispred televizora, pa poviče:
- Ženo, jesi li spremila večeru?
- Nisam. - Pa zašto nisi?
- Poručio ti župnik: kad možeš sudjelovati na misi preko TV-ekrana,
pokušaj i večerati preko ekrana.

