
POČE IH SLATI
U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im 
vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni 
kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače 
dviju haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako 
vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih 
nogu njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su 
nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.   Mk 6,7-13

 

NAJAVLJUJEMO
Riječ je o: vjeri, Crkvi, duhovnosti, karizmama u Crkvi.........  

Susreti zainteresiranih će se od jeseni održavati svakog mjeseca.

 



Isuse, hvala ti što si apostolima i Crkvi 
dao vlast nad nečistim dusima. Ti si 
dobro znao da je moguće da čovjek 
osjeti strah i nemoć pred zlom u svijetu, 
nemoć pred ljudskom sebičnošću 
i zavišću, da smo često slabi pred 
ljudskim glupostima, da je mržnja 
razorna snaga koja ostavlja iza sebe 
ruševine. Znao si, Isuse, da te trebamo 
i da nećemo moći bez tebe. Ima 
previše zla oko nas i u nama da nam 
nije dovoljno ono malo dobre volje što 
je osjećamo u sebi. Ima čak toliko zla 
da je jasno da ono ne proizlazi iz same 
ljudske prirode i čovječjeg srca. Tu je 
tajna Zloga, tajna nečistih duhovnih 
sila, đavla.
I ti si, Isuse, raskrinkavao Zloga i tjerao 

si ga od ljudi, istjerivao si i uništavao 
njegovu vlast nad ljudima. I sam si 
bio podvrgnut kušnji Zloga koju si, u 
svojoj jasnoći predanja Ocu, pobijedio 
i otklonio. Znao si, Gospodine, da 
je zao duh čovjeku na propast i da 
mu želi nauditi. Zato si došao kao 
Spasitelj. Želiš spasiti čovjeka od 
njegova grijeha, želiš ga spasiti i 
zaštititi od lošeg utjecaja duha ovoga 
svijeta i konačno želiš ga spasiti od 
pogibelji koja mu prijeti od Zloga. U 
svim zlim situacijama i opasnostima 
za čovjeka i njegov život, za milosni 
život i prijateljstvo s Bogom, nalazi se 
Zli koji neprestano vreba i traži koga 
da proguta.

Gospodine, i nas je često strah. Ima 
toliko toga u svijetu, toliko zla i mržnje, 
podvala i nevjere, rata i ubojstava da je 
očito da je Zli na djelu i da sabire svoje 
plodove razdora i nemira. Zaštiti nas 
danas više nego ikada. Daj nam snagu 
da se odupremo zlu kada želi osvojiti 
naše srce mržnjom i ogorčenošću i daj 
nam sigurnost da smo tvoja ljubljena 
djeca koja svu svoju snagu dobivaju iz 
tvoga srca koje je toliko ljubilo.
Nastavi i danas, Gospodine, djelovati 
po svojim službenicima te sve nas 
probudi na obraćenje, čisti ovaj svijet 
i ljudska srca od svakog zloduha i 
neka bolesnici osjete snagu tvoje 
iscjeliteljske ljubavi.
                                   fra Zvjezdan

U MOJE ĆETE IME IZGONITI ZLODUHE



SV. ILIJA PROROK

Prema Svetom pismu, Ilija nije umro, 
nego je uznesen na nebo, odnosno dok je 
razgovarao s prorokom Elizejem, spustila 
su se među njih ognjena kola s ognjenim 
konjima, a potom je Ilija u njima uzdignut 
na nebo i nestao.

Životni put svetog Ilije, s jedne strane 
prožet molitvom i tišinom, a s druge strane 
gorljivošću i borbenošću u obrani prave 
vjere, poticaj je svima nama da njegujemo 
kršćansku molitvu i svakodnevno rastemo 

u ljubavi prema Bogu, ali i da znamo uvijek 
i svuda braniti pravovjernost i ne bojati se 
nikakvih današnjih tirana koji zagušuju 
vjerske slobode, svjesni kako je i s nama 
isti moćni Bog koji je svoju veličinu jasno 
pokazao svima u Ilijino vrijeme.

Posebno svetog Iliju štuju karmelićani, 
ponajprije iz razloga jer je taj prorok puno 
vremena provodio u samoći i molitvi na 
brdu Karmelu, nedaleko od grada Haife u 
Izraelu, a također i zbog čudesnog uništenja 
Baalovih svećenika, djela kojega je Bog 
učinio po zazivu proroka Ilije. Na istom 
je mjestu u 12. st. nastala karmelićanska 
redovnička zajednica, koja se nadahnjuje 
upravo takvim svetim i samozatajnim 
životom kakvoga je provodio sveti Ilija na 
toj gori.



IZ KATOLIČKOG KALENDARA

PONEDJELJAK, 16. srpnja
BDM od brda Karmela

UTORAK, 17. srpnja
Aleksije, Hijacint

SRIJEDA, 18. srpnja
Arnold, Teodozija

ČETVRTAK, 19. srpnja
Justa i Rufna, Aurea

PETAK, 20. srpnja
 Sv. Ilija prorok

SUBOTA, 21. srpnja
Lovro Brindiški, Danijel

NEDJELJA, 22. srpnja
16. nedjelja kroz godinu

GOSPODIN IH ŠALJE DVA PO DVA

U evanđeljima postoje dva velika slanja 
apostola: radi se o prvom, privremenom 
slanju prije Isusove smrti na križu, i drugom,  
konačnom slanju, koje slijedi nakon njegova 
uskrsnuća  a prije njegova  uzašašća. Naravno 
ima još puno drugih Isusovih riječi i zgoda, 
gdje on priprema apostole i učenike na slanje 
ljudima.

U Markovom evanđelju koje slušamo ove 
nedjelje, Isus šalje apostole da idu ljudima 
dva po dva. Oni ne dolaze u vlastito ime, nego 
po dva, i doduše jer ih sam Isus šalje.  Ime 
apostol znači poslanik. Sam Isus je također 
poslan od Oca nebeskoga. Ako apostoli dolaze 
k ljudima po dvojica, time pokazuju da su 
poslani od Boga po njegovom Sinu koji je 
postao čovjekom. To dakle što oni navješćuju 
i što trebaju izvršiti, mora da je nešto važno.

Što su apostoli trebali navijestiti? U evanđelju 
je rečeno jednostavno: “propovijedali su 
obraćenje” (Mk 6,12). Obraćenje znači 
promjena mišljenja. Moderno rečeno ide se 
za zaokretom prema boljemu. Pri tome se 
ne ide samo, da se promijene vanjski odnosi 
ili strukture, nego prije svega srce čovjeka. 
Poruka o obraćenju koju naviještaju  Isus i 
apostoli,  uključuje i odbijanje svega onoga 
što je zlo i što nas dijeli od Boga i od bližnjega.  
Ujedno se radi o okrenutosti  prema svemu 
dobru, prije svega k Bogu, koji je izvor dobra.
                           fra Jozo Župić

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati.

Ponedjeljkom nema sv. mise.
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