Kad već mnogi poduzeše sastaviti
izvješće o događajima koji se ispuniše
među nama – kako nam to predadoše
oni koji od početka bijahu očevici i
sluge Riječi – pošto sam sve, od početka,
pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli
Teoﬁle, sve po redu napisati da se tako
osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu
si poučen.
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati
u Galileju te glas o njemu puče po svoj
okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po
njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen.
I uđe po svom običaju na dan subotni
u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu

Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu
i nađe mjesto gdje stoji napisano:
»Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti
siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.«
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i
sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte
u njega. On im progovori: »Danas se
ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja
u ušima.«
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

ISUS JE NAŠA SLOBODA

Isuse, na tebi je Duh Gospodnji. Očitovalo
se to već kod tvoga krštenja na Jordanu.
U vidljivom je obliku goluba Duh Sveti
sišao nad tebe. Tako su te mogli prisutnici
prepoznati kao Pomazanika Gospodnjega.
To znači da si ti Krist, tj. Mesija, očekivani
Spasitelj svijeta. Danas ti i mi dolazimo
puni
povjerenja. Siromašni
smo,
Gospodine. Pune nas svakojakim vijestima.
Opterećeni smo izjavama i obećanjima.
Nitko nam, međutim, ne može osigurati
spasenje, potpuno otkupljenje i život u
punini. Ti nam dolaziš kao blagovjesnik. S
tvojih usana teče najljepša riječ koja srce
ispunja radošću. Dolaziš samo onima koji
su spremni čuti takvu vijest. Očisti nas, i
isprazni, Gospodine Isuse, od svega čime
nas pune moćnici ovoga svijeta i daj da nam
srce bude dovoljno siromašno i potpuno
čisto za tvoju Blagu vijest.
Gospodine, pusti na slobodu potlačene.
Posebno te molim, Gospodine, da pustiš
na slobodu sve koje smo mi zarobili,
kojima mi ne dajemo slobodu. Ima puno

zarobljenih srdaca, imamo puno krutih
stavova o ljudima oko nas, a koje ne želimo
mijenjati, ima osoba o kojima imamo
krivo mišljenje. Oni su u nama zarobljeni.
O mnogima mislimo da se više ne mogu
promijeniti. Mi im ne dopuštamo slobodu
promjene i oproštenja. Pusti, Gospodine,
na slobodu sve potlačene u nama samima
i daj da u srcu osjetimo čistoću i mir.
Proglasi, Gospodine, godinu milosti!
Čekamo da se u našoj domovini dogodi
konačan i pravedan mir i da nastupe
godine blagostanja. Od tebe očekujemo
pomoć. Očekujemo godinu tvoje milosti.
Neka dođe što prije ta godina milosti kad
više neće biti zlobe ni laži, kad se više neće
činiti zlo bližnjima i kad će među ljudima
zavladati mir i ljubav. Neka dođe godina
milosti i oproštenja. Neka dođe jubilarna
godina sveopćeg pomirenja među ljudima.
Neka dođe, Gospodine, kraljevstvo tvoje!

PRIKAZANJE GOSPODINOVO
U HRAMU (SVIJEĆNICA)

blagosloviti svijeće. Svijeće,
naravno, kako je to već naznačio
Šimun starac, predstavljaju Isusa,
a hod u procesiji s upaljenim
svijećama označava spremnost
vjernika da uvijek idu za jedinim
istinskim Svjetlom – svojim
Učiteljem, te da i sami u svom
životu svojim dobrim djelima
pokazuju snagu toga svjetla. Takve
se blagoslovljene svijeće nose
kućama i koriste se u različitim
Blagdan Prikazanja Gospodinova u
prigodama, a posebno je bio
Hramu ili Svijećnica, slavi se 2. veljače, običaj, koji se još ponegdje njeguje, da
a vezuje se uz riječi Šimuna starca po se stave umirućima u ruke.
kojemu je Isus Svjetlo na prosvjetljenje
naroda. Stoga je sasvim razumljivo da se Navedene promjene s obzirom na naziv i
tijekom povijesti uz taj blagdan vezala smisao blagdana, kao i na činjenicu da to
i procesija, i to na način da bi se prije više nije marijanski, nego je Gospodnji
mise blagoslovile svijeće, a onda bi se blagdan, upućuju i na razumljivost
s upaljenim svijećama krenulo u ophod kako više ne će biti naglašen pokornički
od neke manje crkve do one u kojoj će se karakter i ljubičasta boja, nego će
slaviti misa, ili ako je to bilo nezgodno, prevladavati radost i u tom smislu bijela
ophod bi krenuo od nekoga drugoga boja.
prikladnoga mjesta ili jednostavno
obišao oko crkve.
Sve nas navedeno upućuje na važnost
shvaćanja Isusa Krista kao jedinoga
Takvi su ophodi predviđeni i današnjim istinskoga Svjetla, koji je kao žrtva
Misalom, ali obično u praksi prevagne prikazan za naše otkupljenje, pa smo u
druga mogućnost koju također predviđa tom smislu i mi, poput Šimuna i Ane,
Misal, a to je da se na ulazu blagoslove pozvani uvijek zahvaljivati Bogu na tom
svijeće te se svečano uđe u crkvu. neizmjernom daru, te se truditi svojim
Štoviše, zbog praktičnih razloga, češće životom doista i slijediti Svjetlo koje
će se preskočiti i svečani ulazak, pa prosvjetljuje cijeli svijet.
će se u samoj crkvi, na početka mise,

KROZ ZIMSKI PERIOD SVETE MISE (OSIM
NEDJELJE I UTORKA) SLAVIT ĆEMO U
SAKRISTIJI.
SVETA MISA
ZA DOBROČINITELJE
Dragi vjernici dok smo još uvijek na
početku godine želim vas podsjetiti da se u
našoj crkvi redovito svake prve nedjelje u
mjesecu služi sveta misa za dobročinitelje
samostana i crkve. Na taj način želimo
zahvaliti svima koji samostan i crkvu
smatraju svojim duhovnim domom.
ŠTO JE
FRANJEVAČKA DUHOVNOST
Svake prve subote u mjesecu slavimo svetu
misu na nakanu članova Franjevačkog
svjetovnog reda našeg mjesnog bratstva.
One vjernike koji žele bolje upoznati
franjevačku duhovnost pozivamo da se
jave u samostansku kancelariju utorkom i
petkom od 9 do 12 sati radi više informacija.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 28. siječnja
Sv. Toma Akvinski, prezbiter i
crkv. naučitelj; bl. Olga

UTORAK, 29. siječnja
Sv. Konstancije (Hrvoje), biskup;
Sv. Papija i Mavro, vojni mučenici
SRIJEDA, 30. siječnja
Sv. Hijacinta Mariscotti; sv. Martina;
sv. David Galvan
ČETVRTAK, 31. siječnja
Sv. Ivan Bosko, prebiter;
sv. Julije, prezbiter
PETAK, 1. veljače
Sv. Rajmund (Rajko); sv. Henrik;
sv. Brigita
SUBOTA, 2. veljače
PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

NEDJELJA, 3. veljače
4. NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. Blaž, biskup; sv. Oskar, biskup

SUSRETI ZA PRODUBLJIVANJE
VJERE
ODRŽAVAJU
SE
SUBOTOM NAKON SVETE MISE U
VIŠENAMJENSKOJ SAMOSTANSKOJ
DVORANI.
NAMIJENJENI
SU
VJERNICIMA NAŠE CRKVE A
OTVORENI SU I ZA SVE OSTALE KOJI
SU ZAINTERESIRANI.

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

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

