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4. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „B“ 

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni 
njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 
»Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac 
Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa 
povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim 
nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« 

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.         Mk 1, 21-28 

 



ISUS NAS TREBA ODMAH 

ješi nas i 
hrabri, 
Gospodine 
Isuse, 
činjenica da si 

ti jači i veći od 
svakog zlog duha, 
od svake 
napasti i grijeha. 
Tješi nas činjenica 
da će konačno 
nečisti duh priznati 
poraz i napustiti svaku dušu 
koja se nađe u tvojoj blizini. 
Dovoljno je biti pokraj tebe, u 
tvojoj blizini, u dodiru s tobom pa 
da se 
osjetimo slobodni od tolikih 
opasnosti i napasti koje danas 
prijete svakom čovjeku. 
Zato danas dođi na još snažniji 
način k nama da se i ove nedjelje 

proslaviš snagom koja se 
može oduprijeti svem zlu ovoga 
svijeta. Dođi i pohodi nas da 
bismo čvrsto povjerovali da će, 
pored 
svih prijetnji zla koje se nadvilo 
nad čovječanstvo, konačno tvoja 
milost trijumfirati! 

                                  fra Zvjezdan 
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SVETI BLAŽ 
pomoćnik u bolestima grla 

Sveti Blaž bio je također jedan od 
brojnih mučenika prvih stoljeća 
kršćanstva. Potjecao je iz grada 
Sebaste u Armeniji a već od ranog 
djetinjstva i mladosti opredijelio se 
za Krista napustivši radosti i užitke 
ovoga svijeta. Bio je za ono doba 
veoma obrazovan čovjek i vršio je 
službu liječnika radosno pomažući 
siromasima. Pomagao im je ne 
samo kao liječnik, već je još više kao 
kršćanin u njima gledao i susretao 
samoga Krista. Svojim držanjem i 

dobročinstvima postao je u gradu 
veoma popularna i draga osoba. A 
kako je tada Božji narod birao 
biskupa, to su po biskupovoj smrti 
na njegovo mjesto izabrali Blaža. Za 
vrijeme cara Licinija buknuo je na 
istoku opet strašan progon kršćana a 
prvi su na udaru bili pastiri. Blaž je 
svoje vjernike bodrio da ustraju u 
vjeri. Na nagovor svećenika i 
vjernika Blaž se sklonio pred 
neprijateljima ali je ipak bio uhićen. 
Bio je mučen kako bi ga prisilili na 
otpad. Sveti biskup hrabro je podnio 
sve muke i nije se dao ničim 
zastrašiti. Krvnik mu je godine 317. 
odrubio glavu. Ta glava kao 
dragocjena relikvija godine 972. 
dospjela je u Dubrovnik. Grad ga je 
izabrao za svog zaštitnika i već 1000 
godina stoji pod njegovom 
zaštitom. Dubrovčani svake godine 
najsvečanije slave svoga zaštitnika, 
a u procesiji biskup nosi svečevu 
glavu koju pobožni vjernici sa 
strahopočitanjem ljube. Dubrovnik i 
sv. Vlaho, kako Dubrovčani nazivaju 
sv. Blaža, nerazdruživi su. 



SVI SU BILI ZANEŠENI NJEGOVOM NAUKOM 

Vjerovati nekomu, znači ljubiti ga. Tako je i naša 
vjere u Isusovu nauku odmjerena našom ljubavlju 
prema njemu. Ako vjerujemo njegovim riječima 
vjerujemo zato što vjerujemo da nas on ljubi. Onaj 
koji vjeruje da ga Bog ljubi vjeruje također da mu i 
govori na razne načine. Bog se stalno obraća 
čovjeku. 

U svako vrijeme, koje se uvijek razlikuje, Bog 
govori na različite načine. U razna vremena našega 
života i govor je različit. Različito nam Bog govori u 
mladosti, različito kad smo bolesni, tužni, radosni, 
već prema raznim životnim situacijama i dobima. U 
našem životu ista riječ nema uvijek istu snagu i 
poruku. Samo Evanđelje, Isusova riječ, različito 
pada u naš život. Koliko god ga puta čitali različito 
nam pada u srce. 

Dobra riječ liječi dušu. Praktična primjena Isusove 
riječi jest da i mi budemo pročišćeni u srcu i u 
svojim riječima. Tako pročišćeni pomoći ćemo 
drugima da se oslobode zla i besmisla. Mi 
postajemo vesela vijest Isusove nauke i spasa. 
Riječi su ubojitije od oružja, kaže narodna 
poslovica, ali možemo dodati i da su ljekovitije od 
svakog lijeka. 

Neka naš govor i naša nauka ne budu ti koji će 
druge ubijati nego koji će druge uzdizati i liječiti. 

                                       Marijan Jurčević, OP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 29. siječnja 
Valerije Trierski,  

utorak, 30. siječnja 
Hijacinta, Tina 

srijeda, 31. siječnja 
Ivan Bosco, Viktor 

četvrtak, 1. veljače 
Brigita Irska, Gita 
petak, 2. veljače 

PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO 

SVIJEĆNICA 
subota, 3. veljače 
Blaž, Vlaho, Tripun 
nedjelja, 4. veljače 

5. NEDJELJA KROZ 
GODINU 

 

www.franjevci-zemun.com     
tel. 011 / 2198134 

Na blagdan Svijećnice 
svete mise će biti u 9 i 
17 sati. Ona u 17 sati 
će biti pjevana a  na 
početku mise bit će 
blagoslov svijeća i 
procesija sa svijećama! 

Na spomendan svetog 
Blaža nakon svete mise 
bit će blagoslov grla 
(obred grličanja). 


