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POČE IH SLATI.
U ono vrijeme:
Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati
dva po dva dajući im vlast nad nečistim
dusima. I zapovjedi im da na put ne
nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe,
ni novaca o pojasu, nego da nose samo
sandale i da ne oblače dviju haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u
njoj ostanite dok ne odete odande. Ako

vas gdje ne prime te vas ne poslušaju,
iziđite odande i otresite prah ispod svojih
nogu njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje,
izgonili mnoge zloduhe i mnoge
su nemoćnike mazali uljem i oni su
ozdravljali.
Mk 6,7-13

U MOJE ĆETE IME IZGONITI ZLODUHE

Isuse, hvala ti što si apostolima i Crkvi dao
vlast nad nečistim dusima. Ti si dobro znao
da je moguće da čovjek osjeti strah i nemoć
pred zlom u svijetu, nemoć pred ljudskom
sebičnošću i zavišću, da smo često slabi pred
ljudskim glupostima, da je mržnja razorna
snaga koja ostavlja iza sebe ruševine. Znao
si, Isuse, da te trebamo i da nećemo moći
bez tebe. Ima previše zla oko nas i u nama da
nam nije dovoljno ono malo dobre volje što je
osjećamo u sebi. Ima čak toliko zla da je jasno
da ono ne proizlazi iz same ljudske prirode i
čovječjeg srca. Tu je tajna Zloga, tajna nečistih
duhovnih sila, đavla.
I ti si, Isuse, raskrinkavao Zloga i tjerao si ga
od ljudi, istjerivao si i uništavao njegovu vlast
nad ljudima. I sam si bio podvrgnut kušnji
Zloga koju si, u svojoj jasnoći predanja Ocu,
pobijedio i otklonio. Znao si, Gospodine, da

je zao duh čovjeku na
propast i da mu želi
nauditi. Zato si došao
kao Spasitelj. Želiš
spasiti čovjeka od
njegova grijeha, želiš
ga spasiti i zaštititi
od lošeg utjecaja
duha ovoga svijeta i
konačno želiš ga spasiti
od pogibelji koja mu
prijeti od Zloga. U
svim zlim situacijama i
opasnostima za čovjeka
i njegov život, za milosni
život i prijateljstvo s
Bogom, nalazi se Zli
koji neprestano vreba
i traži koga da proguta.
Gospodine, i nas je često strah. Ima toliko
toga u svijetu, toliko zla i mržnje, podvala i
nevjere, rata i ubojstava da je očito da je Zli
na djelu i da sabire svoje plodove razdora i
nemira. Zaštiti nas danas više nego ikada.
Daj nam snagu da se odupremo zlu kada želi
osvojiti naše srce mržnjom i ogorčenošću i daj
nam sigurnost da smo tvoja ljubljena djeca
koja svu svoju snagu dobivaju iz tvoga srca
koje je toliko ljubilo.
Nastavi i danas, Gospodine, djelovati po
svojim službenicima te sve nas probudi na
obraćenje, čisti ovaj svijet i ljudska srca od
svakog zloduha i neka bolesnici osjete snagu
tvoje iscjeliteljske ljubavi.
fra Zvjezdan

SVETA VERONIKA GIULIANI, DJEVICA I MISTIČARKA

Rodila se 27. srpnja 1660. u
Mercatellu, u srednjoj Italiji,
kao sedmo dijete dobrostojeće
obitelji. Otac joj je bio neke
vrste vojnog činovnika i dobro
zarađivao. Od njezinih 6 sestara,
dvije su umrle već u povojima.
Kad joj je bilo 4 godine, izgubila
je i majku. Majka je na samrtnoj
postelji okupila oko sebe pet
svojih kćerkica, te kao baštinu,
svakoj od njih darovala jednu od
pet Isusovih rana.
Ursulu, najmlađu, ovu sveticu
zapala je Rana na Kristovu boku.
Svih pet djevojčica postadoše

kasnije redovnice. Majka je svakoj
kćeri povjerila jednu Isusovu ranu
na štovanje, ali ih je poučila da
će u životu u toj rani uvijek naći
utočiste. Pouka je bila zorna,
uvjerljiva, a mati je u miru sklopila
oči. Djevojčice su rasle te jedna za
dugom odlazile u samostan.
Ursula je u sedmoj godini primila
sakrament Potvrde, a u osmoj s
ocem se preselila u Piacenzu. U
tom je gradu primila Prvu pričest,
na Svijećnicu 1670. i odmah se
pomalo počela uvoditi u mislenu
molitvu. Sedam godina kasnije
stupit će u samostan klarisa
kapucinki u Citta di Castello.
Tada je svoje ime promijenila u
Veronika. U Redu je malo-pomalo
obavljala sve službe od najnižih
do najviših. Bila je kuharica,
pekarica, brinula se za rublje,
bolničarka, a kroz 33 godine
učiteljica novakinja te kroz 11
godina poglavarica.
Preminula je nakon mnogih
dragovoljnih trpljenja sudjelujući
živo u Kristovim mukama. 9.
srpnja 1727.g. blaženom ju je
proglasio papa Pio VII., a svetom
Grgur XVI.

GOSPODIN IH ŠALJE
DVA PO DVA
U evanđeljima postoje dva velika slanja
apostola: radi se o prvom, privremenom
slanju prije Isusove smrti na križu, i
drugom, konačnom slanju, koje slijedi
nakon njegova uskrsnuća a prije njegova
uzašašća. Naravno ima još puno drugih
Isusovih riječi i zgoda, gdje on priprema
apostole i učenike na slanje ljudima.
Što su apostoli trebali navijestiti? U
evanđelju je rečeno jednostavno:
“propovijedali su obraćenje” (Mk 6,12).
Obraćenje znači promjena mišljenja.
Moderno rečeno ide se za zaokretom prema
boljemu. Pri tome se ne ide samo, da se
promijene vanjski odnosi ili strukture,
nego prije svega srce čovjeka. Poruka o
obraćenju koju naviještaju Isus i apostoli,
uključuje i odbijanje svega onoga što je zlo
i što nas dijeli od Boga i od bližnjega.
Upravo vrijeme dopusta i vrijeme odmora
pruža nam šansu, da ponovno postanemo
pažljivi za ono bitno u našemu životu.
Dajmo stoga šansu riječi Božjoj, kako je
nalazimo u Svetome pismu i kao što nam
je naviješta Crkva. Ta će riječ rasti u našemu
srcu ako je vjernički prihvatimo i ako nju
razmatramo s ljubavlju. Ona je svjetlo
za naš put, i naše će srce biti ispunjeno
radošću i nadom.
fra Jozo Župić
www.franjevci-zemun.com

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 12. srpnja
Suzana, Petar, Mislav, Tanja
UTORAK, 13. srpnja
Majka Božja Bistrička, Henrik
SRIJEDA, 14. srpnja
Kamilo de Lellis, Angelina, Gašpar
ČETVRTAK, 15. srpnja

Bonaventura, Bono, Dobroslav
PETAK, 16. srpnja
Gospa Karmelska, Karmen, Elvira
SUBOTA, 17. srpnja
Aleksije, Branko, Dunja, Nadan
NEDJELJA, 18. srpnja

16. kroz godinu

tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

