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U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe 
u sinagogu i poče naučavati. Bijahu 
zaneseni njegovim naukom. Tâ učio 
ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao 
pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao 
čovjek opsjednut nečistim duhom. 
On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse 
Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? 
Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu 

zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato 
nečisti duh potrese njime pa povika iz 
svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: 
»Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa 
i samim nečistim dusima zapovijeda, i 
pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po 
svoj okolici galilejskoj.
                                                 Mk 1, 21-28

UČIO IH JE KAO ONAJ KOJI IMA VLAST.



Tješi nas i hrabri, Gospodine Isuse, 
činjenica da si ti jači i veći od svakog 
zlog duha, od svake napasti i grijeha. 
Tješi nas činjenica da će konačno nečisti 
duh priznati poraz i napustiti svaku dušu 
koja se nađe u tvojoj blizini. Dovoljno je 
biti pokraj tebe. u tvojoj blizini, u dodiru 
s tobom pa da se osjetimo slobodni od 
tolikih opasnosti i napasti koje danas 
prijete svakom čovjeku.

Zato danas dođi na još snažniji način 
k nama da se i ove nedjelje proslaviš 
snagom koja se može oduprijeti svem 
zlu ovoga svijeta. Dođi i pohodi nas da 
bismo čvrsto povjerovali da će, pored 
svih prijetnji zla koje se nadvilo nad 
čovječanstvo, konačno tvoja milost 
trijumfi rati!
                                             
                                                        fra Zvjezdan

ŠTO TI IMAŠ S NAMA ISUSE



SV. JOSIP IZ LEONISSE

Rodio se 1556. godine u mjestancu 
Leonissa u dolini Rietija Italiji. 
Svećenikom je zaređen 1580. godine. 
Nakon plodna propovijedanja Italijom 
poslan je u Carigrad, gdje je posluživao 
kršćanske zarobljenike (1585.-1587.). 
Zbog toga je bio podvrgnut teškom 
mučenju, a potom se vratio u Italiju gdje 
se istakao kao vrsni pučki misionar. Umro 
je 6. veljače 1612. godine. Odlikovao 
se dubokom pobožnošću i strogim 
asketskim životom. Benedikt XIV. 
proglasio ga je svetim (1746. godine), a 
Pijo XII. zaštitnikom kapucinskih misija 

u Turskoj. U jednoj propovijedi piše:
„Evanđelje je radosna vijest o dolasku 
Gospodinovu na svijet po Djevici. Ono 
nije napisano na papiru, nego je upisano 
u naše srce, u našu nutrinu. To je razlika 
između pisanoga zakona i milosti: zakon 
je upisan u kamene ploče, a milost je 
po Duhu Svetom ulivena u čovjekovo 
srce (usp. Jr 31,33). Tako kršćanin treba 
postati živa knjiga iz koje će ljudi moći 
čitati nauk Evanđelja.“
                                       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, 1. veljače
Brigita, Miroslav, Sever 

UTORAK, 2. veljače
Prikazanje Gospodinovo, 

        Svijećnica (blagoslov svijeća)
SRIJEDA, 3. veljače

Blaž, Vlaho, Oskar (blagoslov grla) 
ČETVRTAK, 4. veljače

Andrija Corsini, Veronika Jerozal, 
PETAK, 5. veljače

Agata, Dobrila. Modest, Jagoda 
SUBOTA, 6. veljače

Pavao Miki i dr., Doroteja, Silvana 
NEDJELJA, 7. veljače

5. kroz godinu, Pio IX.. Maksim 

SVI SU BILI ZANESENI 
NJEGOVOM NAUKOM

Vjerovati nekomu, znači ljubiti ga. Tako je 
i naša vjere u Isusovu nauku odmjerena 
našom ljubavlju prema njemu. Ako vjerujemo 
njegovim riječima vjerujemo zato što vjerujemo 
da nas on ljubi. Onaj koji vjeruje da ga Bog ljubi 
vjeruje također da mu i govori na razne načine. 
Bog se stalno obraća čovjeku.

U svako vrijeme, koje se uvijek razlikuje, Bog 
govori na različite načine. U razna vremena 
našega života i govor je različit. Različito nam 
Bog govori u mladosti, različito kad smo 
bolesni, tužni, radosni, već prema raznim 
životnim situacijama i dobima. U našem životu 
ista riječ nema uvijek istu snagu i poruku. Samo 
Evanđelje, Isusova riječ, različito pada u naš 
život. Koliko god ga puta čitali različito nam 
pada u srce.

Dobra riječ liječi dušu. Praktična primjena 
Isusove riječi jest da i mi budemo pročišćeni u 
srcu i u svojim riječima. Tako pročišćeni pomoći 
ćemo drugima da se oslobode zla i besmisla. Mi 
postajemo vesela vijest Isusove nauke i spasa. 
Riječi su ubojitije od oružja, kaže narodna 
poslovica, ali možemo dodati i da su ljekovitije 
od svakog lijeka.

Neka naš govor i naša nauka ne budu ti koji 
će druge ubijati nego koji će druge uzdizati i 
liječiti.                                    Marijan Jurčević, OP

Budući da su štete od potresa u Petrinji, 
Sisku i okolici jako velike a obnova 
će ići sporo i dugo obavještavamo i 
molimo vjernike naše franjevačke 
crkve  da svoj novčani prilog  mogu 
i na dalje, kao i do sada predati u 
samostanskoj kancelariji ili u sakristiji 
prije i poslije svete mise. 
Nastradali su saznali za našu 
humanitarnu akciju i zahvaljuju za 
svaki i najmanji dar.

PRIKUPLJANJE POMOĆI 
STRADALIMA U POTRESU


