


ONO NAJHITNIJE – IĆI ZA ISUSOM 



SVETI ĆIRIL I METODIJE

Tako je bizantski car 863. poslao 
Konstantina i Metodija u prostranu 
Moravsku, potom u Panoniju. 
Konstantin je tada za nepismene 
Slavene sastavio posebno pismo, 
kasnije nazvano glagoljicom, uredio 
književni jezik i prevodio Sveto 
pismo Novog Zavjeta. Služio je 
misu na slavenskom jeziku pa su 
ga njemački svećenici tužili papi. 
Papa Hadrijan II. primio je 868. 
braću na razgovor, odborio im nauk 
i slavensko bogoslužje, a Metodija 
zaredio za svećenika.
Papa Ivan Pavao II. proglasio je Ćirila i 
Metoda 1980. suzaštitnicima Europe, 
zajedno sa svetim Benediktom. 
Zaštitnici su Europe, ekumenizma, 
crkvenog jedinstva, Češke, Slovačke, 
Moravske, Bugarske, Makedonije te 
mnogih biskupija, naselja, ustanova, 
župa, crkava i kapela diljem svijeta.



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 1. srpnja
Sv. Aron; sv. Martin; sv. Teodorik; 

sv. Oliver, biskup i mučenik
UTORAK, 2. srpnja

SRIJEDA, 3. srpnja 
SV. TOMA, apostol;  sv. Leon II., papa

ČETVRTAK, 4. srpnja
Sv. Elizabeta Portugalska; 

sv. Teodor (Božo, Božidar); sv. Berta
PETAK, 5. srpnja

SV. ĆIRIL I METODIJE, slavenski apostoli
SUBOTA, 6. srpnja

Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica
NEDJELJA,7. srpnja

14. NEDJELJA 
KROZ GODINU

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

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

ISUSOV PUT U 
“JERUZALEM”

Nasljedovati Isusa danas znači neodgodivo 
živjeti Njegov program ljubavi i dobrote.
Tko prihvati kršćanstvo, tko istinski pođe 
Isusovim potom, potrebno je da bude 
svjestan kako danas neće osjetiti blagodati i 
dobitke ovoga života, ali će imati novo srce 
i novi pogled, zapravo novu viziju sebe i 
svijeta.
Također je potrebno biti svjestan da će mu 
uvijek iskrsavati razni “razlozi” da odgodi 
putovanje (življenje) s Isusom. Ali kad se 
upozna (nasluti) Isusa kao istinski ideal i 
istinsku preobrazbu života i svijeta, sreća 
zbog odlučnog naslijeđa ne jenjava.
                                  Marijan Jurčević, OP


