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Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus 
u Galileju. Propovijedao je evanđelje 
Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se 
kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte 
evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda 
Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje 
ribare na moru; bijahu ribari. I reče im 

Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas 
ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše 
mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova 
Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi 
su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni 
ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i 
otiđu za njim.                              Mk 1, 14-20

OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU!



Danas želim, Isuse, razmišljati o tvom 
pozivu.
Učiš me da je krštenje dar, znak tvog poziva. 
Vjera me uči da nitko bez tebe ne može k 
Ocu.
Ti si i na mene pogledao. Još od utrobe 
majke pozvao si me. Računaš sa mnom. 
Divno je živjeti u toj sigurnosti. I mene 
poznaš, Isuse. Znaš svu moju ljudsku 
ograničenost i slabost, znaš padove i 
uspjehe, znaš što ti ja mogu, a što ne mogu 
pružiti. Želim jednostavno ići za tobom. 
Osjećam da mi to poručuješ promatrajući 
okolnosti poziva ovih tvojih učenika. Krpali 

su mreže, ispirali su ih, 
vukli na obalu. Radili 
su svoj svakodnevni 
posao. I upravo u tom 
kontekstu ti ih zoveš 
k sebi i očekuješ da se 
odazovu tvome pozivu.
Hvala ti na takvoj 
jednostavnosti i dobroti. 
Imaš toliko povjerenja u 
čovjeka. Znam: od mene 
očekuješ samo ono što 
ti ja mogu dati. Drugo 
ćeš učiniti ti. Sve drugo 

je tvoja briga. Od mene očekuješ da odmah 
krenem, da se odazovem, a ti ćeš od mene 
učiniti učenika po kojem će se tvoja dobrota 
proslaviti. Jer što sam slabiji, to će se tvoja 
dobrota jače očitovati i znat će se da je to 
tvoje spasiteljsko djelo, a ne djelo moga 
ljudskog nastojanja.
Proslavi se, Gospodine, i po pozivu kojim 
i mene zoveš u svoju službu i neka se 
poslanje moga krštenja i krizme oživotvori 
na dobro Crkve i svijeta.                                                     
                                                        fra Zvjezdan

ISUS NAS TREBA ODMAH

SV. ANGELA MERICI
Povremeno Bog u Crkvi podiže - uvijek 
iznova - poduzetne i svetice koji, življe i 
odgovornije negoli njihovi suvremenici 
osjećaju pred Bogom osobitu brigu za 
mlade. Svaki od nešto značajno i novo, i ne 
ostaju sami, ubrzo se oko njih okupi i grupa 
istomišljenika. Tako nastaju - izravno ili 
neizravno - i novi muški i ženski Redovi koji 

produžuju karizmu svojih utemeljitelja kroz 
daljnju povijest Crkve.
Jedna takva inicijatorka, i to u ono vrijeme, 
bijaše sv. Anđela iz roda Meriči (kako se to 
prezime čita hrvatski). Ona je neizravna 
utemeljiteljica Uršulinki koje su zaslužne 
za odgoj i izobrazbu djevojaka i u Hrvatskoj, 
osobito u Varaždinu i Zagrebu, danas i u 



Slavonskom Brodu i drugdje.
Rodila se 21. ožujka 1474- godine u 
mjestancu Desenzano u Italiji na jezeru 
Lago de Garda. Ostala je zarana bez roditelja 
te je osjetila tegobu sirota, makar su je 
prihvatili njezini rođaci. Ubrzo je počela 
misliti kako pomoći tolikim djevojkama 
koje proživljavaju istu i sličnu sudbinu. Za 
vrijeme svete godine 1525. savjetovala se 
u Rimu i s papom Klementom VII. koji ju je 
osokolio da se dade na posao. Nastanila se u 
gradu Bresciiji gdje su joj ustupili neku kuću, 
u kojoj je s nekoliko pridruženih djevojaka 
i žena, pod zaštitom drevne mučenice sv. 
Uršule, počela zauzetije kršćanski živjeti i 
djelovati. Iz toga će se vremenom razviti 

Red uršulinki iako ona sprva nije 
mislila na redovničku ustanovu. 
Željela je da njezine sljedbenice 
ostanu živjeti u svijetu, s tim da 
se posvete dubljem duhovnom 
životu i dobrotvomosti, osobito 
u odgoju i izobrazbi mladih. 
Njezina je česta riječ bila: 
«Nered u društvu proizlazi iz 
nereda u obitelji.» Stoga je ona 
prethodnica onoga što se danas 
zove - izravan apostolat obitelji.
Zarana je stupila u Treći red 
sv. Franje, i to, zanimljivo, od 
silne želje da se mogne češće 
pričešćivati. U ono smo naime 
doba još dale od preporuke česte 
i svagdanje pričesti što Crkva 
duguje bistroj odluci svetoga 
pape Pija X.. pa ga stoga nazivaju 
papom Euharistije. Premda su 
kršćani češće pristupali svetoj 
ispovijedi, a presveta ih je 
Euharistija ozračivala pobožnim 

sudjelovanjem u svetoj misi, ipak, po 
tadanjem svom pravilu Trećoreci su se mogli 
pričestiti tri puta na godinu - na Božić, na 
Uskrs i na Duhove. Stoga je Anđela postala 
trećoredica. Koliko bismo morali biti zahvalni 
svetom Piju X.. također franjevačkom 
trećorecu. za njegov euharistijski «izum»!
Umrla je 27. siječnja 1540. godine ostavivši 
za sobom prvih 159 uršulinki. Svetom ju je 
proglasio Pio VII., 24. svibnja 1807. godine. 
U njezinim duhovnim spisima i zapisima 
nalaze se već obrisi budućeg uršulinskog 
Pravila.
                                        fra Bonaventura Duda



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

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 25. siječnja
Obraćenje sv. Pavla, Henrik 

UTORAK, 26. siječnja
Timotej i Tit. Paula V., Tješimir 
SRIJEDA, 27. siječnja

Angela Merici, Pribislav, Anđelka 
ČETVRTAK, 28. siječnja

Toma Akvinski, Tomislav, Leonid  
PETAK, 29. siječnja

Valerije, Zdravko, Zdeslav, Tvrtko  
SUBOTA, 30. siječnja

Hijacinta, Martina, Gordana 
NEDJELJA, 31. siječnja

4. kroz godinu, Ivan Bosco, Viktor

OBAVIJEST POSJETITELJIMA NAŠE MALE 
FRANJEVAČKE  ZAJEDNICE VJERNIKA.

Još uvijek se nalazimo u Svjetskoj molitvenoj 
osmini  za jedinstvo kršćana koja se svake godine 
održava od 18. do 25. siječnja. Geslo ovogodišnje 
molitve je: „Ostanite u mojoj ljubavi i donosit 
ćete mnogo roda“ (usp. Iv 15, 1 – 17). Sve 
kršćanske zajednice kojima je stalo do istinskog 
jedinstva rado se uključuju u ovu molitvu.
Bog želi, tako nas uči Isus, da se usmjerimo k Njemu 
i ostanemo s Njime. On strpljivo čeka da budemo 
s Njime sjedinjeni u ljubavi i da zahvaljujući 
tome donosimo rod, koji svima donosi život. No 
mi smo skloni, kada se suočavamo s ljudima koji 
su drugačiji od nas, povlačiti se u sebe i gledati 
samo na ono što nas razdvaja. Poslušajmo stoga 
Krista koji nas zove da ostanemo u Njegovoj 
ljubavi i da tako donosimo bogat rod.
Zbog epidemioloških mjera pozivamo vjernike da 
ove godine organiziraju molitvu na  individualnoj 
razini, u svojima domovima, sa svojim obiteljima, 
koristeći dostupne ponuđene molitvene materijale.
U našoj franjevačkoj crkvi u Zemunu se  ova molitva 
povezuje uz večernju svetu misu. 

PRIKUPLJANJE POMOĆI STRADALIMA U POTRESU
Naša vjernička zajednica je odlučila pomoći stradalima u potresu koji je pogodio  Petrinju i širu 
okolicu.
Pozivamo vjernike i ostale Zemunce koji se žele uključiti u ovu humanitarnu akciju da svoj 
prilog mogu dostaviti svakog dana u Franjevačkom samostanu, Štrosmajerova 6  u Zemunu. 
Prikupljeni novac bit će dostavljen Caritasu u Osijeku a oni će proslijediti centralnom Caritasu 
u Zagrebu.
Neki vjernici su već svoj dar predali samoinicijativno i to je bio poticaj da se organizira zajednička 
akcija. „Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela 
darivatelja“ (2 Kor 7)


