
U ono vrijeme: Isus se uputi na 
Maslinsku goru. U zoru eto ga opet 
u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. 
On sjede i stade poučavati. Uto mu 
pismoznanci i farizeji dovedu neku 
ženu zatečenu u preljubu. Postave je 
u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je 
žena zatečena u samom preljubu. U 
Zakonu nam je Mojsije naredio takve 
kamenovati. Što ti na to kažeš?« To 
govorahu samo da ga iskušaju pa da 
ga mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po 

tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on 
se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez 
grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« 
I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati 
po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše 
odlaziti jedan za drugim, počevši od 
starijih. Osta Isus sam – i žena koja 
stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče 
joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne 
osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« 
Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. 
Idi i odsada više nemoj griješiti.«
                                                  Iv 8, 1-11

TKO JE OD VAS BEZ GRIJEHA, 
NEKA PRVI NA NJU BACI KAMEN.



                                    fra Zvjezdan

JA TE NE OSUĐUJEM



SVETI STANISLAV, 
BISKUP I MUČENIK



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 8. travnja
Sv. Dionizije; sv. Amancije (Ljubo, Ljupko, 

Ljuban, Ljubiša), biskup
UTORAK, 9. travnja

SRIJEDA, 10. travnja
Sv. Terencije i 45 afričkih mučenika; 

sv. Makarije (Blažan, Blaženko)
ČETVRTAK, 11. travnja
Sv. Stanislav, biskup Krakova i 
mučenik; sv. Gemma (Biserka)

PETAK, 12. travnja
Sv. Julije I., papa; sv. Zenon; sv. Damjan 

SUBOTA, 13. travnja
Sv. Martin I., papa i mučenik; 

                    bl. Ida, djevica 
NEDJELJA,14. travnja

CVJETNICA: NEDJELJA MUKE 
GOSPODNJE 

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

Ponedjeljkom nema sv. mise.

I ovog četvrtka nakon svete mise BIT ĆE EUHARISTIJSKO KLANJANJE a 
pobožnost križnog puta je U PETAK I NEDJELJU  prije mise.

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

KORIZMENO 
POKORNIČKO SLAVLJE

Na početku korizme najavili smo da 
ćemo u našoj vjerničkoj zajednici jedan 
dan imati pokorničko slavlje.  To slavlje 
nije sakramenat ispovijedi nego ono želi 
pomoći vjernicima u pripravi na ispovijed 
koju pojedinci kasnije, u pogodno vrijeme, 
mogu obaviti.
 
Pokorničko ćemo slavlje organizirati u našoj 
crkvi u srijedu pola sata prije večernje mise. 
Bilo bi dobro da vas na to slavlje dođe što 
više. Mogućnost za pojedinačnu ispovijed 
bit će od četvrtka svakog dana jedan sat 
prije svete mise. Tko bude imao potrebu za 
ispovijed u neko vrijeme preko dana treba 
se unaprijed dogovoriti sa svećenikom.

Pobožnost trinaest utoraka zajednička 
je duhovna priprava vjernika za 
blagdan svetog Antuna Padovanskog. 
Utorak je na osobit način posvećen 
svetom Antunu. Trinaest milosti Bog 
dijeli vjernicima po zagovoru svetog 
Antuna. Sveti je Antun “svetac svega 
svijeta”, a ovo je četvrti utorak u nizu.


