
BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, 
ZAŠTO SI ME OSTAVIO?
Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, 
neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«

Opkolio me čopor pasa,
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge,
sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!

A sada, braći ću svojoj 
navješćivati ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
»Koji se bojite Gospodina, 
hvalite njega!
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«



VELIKI TJEDAN





IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 15. travnja
PONEDJELJAK VELIKOGA TJEDNA
UTORAK, 16. travnja

SRIJEDA, 17. travnja
SRIJEDA VELIKOGA TJEDNA

ČETVRTAK, 18. travnja
VELIKI ČETVRTAK

PETAK, 19. travnja
VELIKI PETAK

SUBOTA, 20. travnja
                  VELIKA SUBOTA 

NEDJELJA,21. travnja

USKRS

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

Ponedjeljkom nema sv. mise.

Pobožnost križnog puta je u PETAK I NEDJELJU  prije mise.

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

LJUBAV (ISUS) I MRŽNJA 
(ISUSOVI EGZEKUTORI)

Koji je danas kontekst za čitanje i razumijevanje 
Isusove Muke? Danas kad je sve relativizirano 
i nema ičega što se drži kao apsolutni princip. 
Da li se ‘Muka’ danas događa na jedan vrlo 
rafi niran način?
I u Muci se vidi univerzalnost Isusa Krista, ali i 
trajno stanje čovjeka i čovječanstva. Pravednik, 
dobri čovjek, kao da nema mjesta u ovome 
svijetu. Stoljeća se bore da stvore mogućnost 
i mjesto Svecu u čovječanstvu. Poboljšanje u 
dobroti ide jako sporo.
Sve ovo događanje oko Isusa postavlja 
nam pitanje kako se oduprijeti masovnom 
ponašanju iako vidimo da je krivo? Takve 
uvijek čeka put Isusov, skoro do samog križa.
Pođimo za Isusom… Bog je s nama…
                                        Marijan Jurčević, OP

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 peti utorak u nizu.


