FRANJEVAČKA CRKVA
SV. IVANA KRSTITELJA U ZEMUNU
TJEDNE OBAVIJESTI

GODINA II.

broj 70

09. lipnja 2013.

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9, 11 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati. Ponedjeljkom nema sv. mise.

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „C“
TJEDAN U KOJEMU
SLAVIMO BLAGDAN
SV. ANTUNA PADOVANSKOG
Pozivamo štovatelje sv. Antuna i vjernike
naše crkve na duhovnu obnovu od 10. do
12. lipnja, kao pripravu za ovo slavlje,
prema slijedećem rasporedu:
Svake večeri (ponedjeljak, utorak, srijeda):
 u 17 sati: Pobožnost svetom Antunu
 u 17.30 sati: uvodno razmišljanje
 u 18 sati: sveta misa i propovijed
 u 18.45 sati: euharistijsko klanjanje

Djelotvoran čovjek pliva kao riba
putovima mora, to jest svijeta, da
bi u njegovim potrebama pomagao
bližnjemu koji trpi; kontemplativan
čovjek, uzdignut u visine kao ptica
na krilima razmatranja, prema
svojim mogućnostima promatra
"kralja u njegovoj slavi." (usp. Iz
33, 17)
Sv. Antun Padovanski

Voditelji duhovne obnove su fra Velimir
Bavrka i vlč. Aleksandar Ninković.
Prigoda za svetu ispovijed bit će svake večeri
od 17 sati.
Preko dana fra Velimir će biti na raspolaganju
za pojedinačni razgovor, molitvu ili savjet.

Svete mise na sam blagdan,
13. lipnja bit će u:
7.30, 9 i 11 sati prije podne.

U 18 sati blagoslov djece i cvijeća,
te svečana sveta misa

Liturgijska čitanja: 1 Kr 17,17-24-----Gal 1,11-19-----Lk 7,11-17
Nakon proživljavanja vazmenih otajstava, od prošle nedjelje liturgija nas opet stavlja u
vrijeme „kroz godinu“, pa nastavljamo čitati Lukine Evanđelje (godina C). Uskrsnuće
sina jedinca – to je tema današnjih liturgijskih čitanja. Susrećemo je u prvom čitanju,
gdje Ilija oživljuje sina jedinca udovice koja ga je ugostila, a u Evanđelju vidimo Isusa,
kako ulazeći u grad Nain oživljuje sina jedinca u majke udovice. Psalam je izražaj
zahvale za život i izbavljenje, što je Gospodin „izveo dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti
si me oživio“.
Liturgija tu u prvom redu aludira na Isusovo uskrsnuće. On je taj Sin jedinorođeni,
kojega nije pobijedila smrt. No, Luka nam u današnjem Evanđelju želi navijestiti i Isusa
– darovatelja života. U susretu s njim smrt bježi. Nain je susret Života i Smrti, susret u
kojem Život pobjeđuje. To je onaj Život, kojeg je Isus primio od Oca, život koji u njemu
pulsira, božanski život, kojega ni jedna smrt nije kadra pobijediti. Taj božanski život Isus
komunicira i nama po zajedništvu koje imamo s Njim i njegovim životom. To se
zajedništvo utemeljuje na krštenju i trajno produbljuje u drugovanju s njim, osobito u
zajednici, po sakramentima. Taj božanski život koji već sada u sebi nosimo, zalog je
onda i našega uskrsnuća. Stoga smo u Lukinoj intenciji u ovom mladiću iz Naina svi mi
na neki način prisutni, jer smo svi po svojem otuđenju od Boga sinovi smrti, i tek po
susretu s Isusom primamo život, On nam ga daruje, postajemo sinovi uskrsnuća!
Taj život Isus želi darovati i Tebi! Možda si biološki živ, ali u sebi mrtav!? Ovaj susret s
Isusom u Euharistiji može za tebe postati susret, koji će te obdariti životom! Samo ako
hoćeš, ako hoćeš doista živjeti! Zajednica Crkve poput majke moli za tebe, za tvoj život!
I tebe je Gospodin kadar izvesti iz podzemlja smrti, oživjeti te na rubu groba. Samo ako
hoćeš! Moli danas: Oživi me, Gospodine Isuse, po riječi svojoj!
Upozorenja:
• Pripazite na svoje stvari da ih ne izgubite
svojom nepažnjom, bilo voljom drugoga!
• Prigodne suvenire možete nabaviti u
hodniku pokraj crkve.
• Za naručivanje svetih misa, različitih
mlitava, te za druge informacije
slobodno se obratite u sakristiji nekom
od svećenika.
• Preporučamo se i zahvaljujemo za
svaku pomoć oko uređivanja crkve i
samostana, za materijalnu pomoć u
novcu kao i za svaku drugu vrstu
pomoći.
• Zavjetne svijeće možete zapaliti na za to
određenom mjestu ispred crkve.

