
Dođe dakle u samarijski grad koji se 
zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov 
dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše 
zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta 
sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta 
ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti 
vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi 
učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. 
Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, 
Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?”
Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. 
Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji 
i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi 
u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” 

Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš 
ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. 
Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda 
veći od oca našeg Jakova koji nam dade 
ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi 
njegovi i stada njegova?”
Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, 
opet će ožednjeti. A tko bude pio vode 
koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti 
nikada: voda koju ću mu ja dati postat će 
u njemu izvorom vode koja struji u život 
vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj 
mi te vode da ne žeđam i da ne moram 
dolaziti ovamo zahvaćati.” 

Iv 4, 5-15



DAR ŽIVE VODE





IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 16. ožujka

UTORAK, 17. ožujka

SRIJEDA, 18. ožujka 
Ćiril Jeruzal., Ćiro, Aleksandar, Eduard

ČETVRTAK, 19. ožujka

PETAK, 20. ožujka

SUBOTA, 21. ožujka

NEDJELJA, 22. ožujka

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

KROZ CIJELU KORIZMU U NAŠOJ 
CRKVI JE POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA 
PETKOM I NEDJELJOM POLA SATA 
PRIJE VEČERNJE SVETE MISE.

Dragi štovatelji sv. Antuna!

U utorak, 17. ožujka 2020.,  započinje 
pobožnost 13 UTORAKA u čast sv. 
Antuna, s kojom se na poseban 
način pripremamo za blagdan sveca 
čitavoga svijeta.

Dolazimo iz različitih dijelova grada 
pred nama dragog sveca, svatko sa 
svojim mislima i prošnjama, a slaveći 
Euharistiju osjećamo zajedništvo i 
međusobnu ljubav na kakvu je naš 
svetac neprestano pozivao. Nije mu 
bilo teško trpjeti za sve nas pa neka 
ni nama ne bude teško odvojiti dio 
svoga vremena kojim ćemo dobiti 
olakšanje u našim srcima, pomoć u 
našim nevoljama te nadu u bolje sutra 
koja nikada ne umire. Zaboravimo 
barem na kratko naše nedaće te se 
prepustimo Bogu da vodi nas i naš 
život i recimo sami sebi da želimo 
nasljedovati sv. Antuna!


