
MISNE NAKANE – 5. NEDJELJA  "A"  5.  – 12. 2. 2017. 

Dan Sat Nakana 

Ponedjeljak,6.2. 18.00 
Za+Mirko, Ivica i Luca Ključević i pok. iz 
ob.  

Utorak, 7.2. 18.00 

Za+Juro i Katica Galetović i pok. iz ob.;Na 
čast sv. Obitelji; Za+Stjepan Lulić i Mile i 
Mara Čirjak; Za+Slavko Karlović; 
Za+Marko Kostanjevec; Za zdravlje u ob.; 
Za+Niko i Manda Ćosić; Za+Zvonimir 
Čuljak i pok. iz ob. Čuljak i Zuić; Za+Josip 
Ivešić i Finka Hendija; Na zahvalu sv. Anti 
za zdravlje; Na nakanu darovatelja; Za pok. 
iz ob. Olić; Za+Petar i Ferdo Bakula; 
Za+Vlahi i Lela Mioč i pok. iz ob.; 
Za+Mladen i Ivanica Gaćina i pok. iz ob.;  
Za+Ivica Kapić i pok. iz ob.; Na zahvalu za 
66 godina braka ob. Šarlog;  Za+ Ana Trik; 
Za+Dragutin Ivanović i pok. iz ob.; 

Srijeda, 8.2. 18.00 Za+Manda i Mijo Jurić Bare i pok. iz ob. 

Četvrtak, 9.2. 18.00 Za+Ljubica Mandić 

Petak, 10.2. 18.00 Za+Dalibor Tolić 

Subota, 11.2. 18.00 Za+Josip Petričević i pok. iz ob. 

6. Ned. 
A 

12. 2. 

9.00 
11.00 
18.00 

Za+Ivan i Dragan Galić 
Pro populo  
Na zahvalu za 50 godina braka ob. Petar 

-Župne obavijesti: 
-Danas je 5. nedjelja kroz godinu. Sv. mise su u 9.00, 11.00 i 18.00 sati.   
-Tisak: Glas koncila, Mali koncil, Glasnik SIM-a i Svjetlo riječi. 
-U utorak i srijedu je župni vjeronauk po rasporedu za vjeroučenike od 
4-8. razreda. Vjeronauk je obvezatan za vjeroučenike koji su se prijavili i 
koji žele primati sakramente u župi. 
-U utorak poslije mise je sastanak s čitačima… 
-U petak je blaženi Alojzije Stepinac, od 17.20 sati molimo njemu 
na čast, a pod misom molimo za njegov zagovor. 
-U subotu je Gospa Lurdska i Dan bolesnika prije mise od 17.20 
sati, a i i pod samo misom molit ćemo za sve bolesne. 

Izdaje: ŽUPA B. D. MARIJE ANĐEOSKE – SESVETSKA SOPNICA, Ul. Roberta Močiljanina 14a, 
tel.: 01/2001-256; e-mail: m.andeoska@gmail.com; žiro-račun: HR48 2340 0091 1100 9840 5 

web-stranica: www.marija-andjeoska.net; uređuju: fra Stipo Karajica i fra Zdravko Dadić 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima: 
"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol 
obljutavi, čime će se ona osoliti? 
Nije više ni za što, nego da se baci 
van i da ljudi po njoj gaze." 
"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se 
sakriti grad što leži na gori. 
Niti se užiže svjetiljka da se stavi 

pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka 
svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i 
slave Oca vašega koji je na nebesima." 
 
Riječ Gospodnja 
 
Tko nam donosi svjetlo? 
 
Tko su "vi"? Kome Isus upravlja ove dvije nevjerojatne riječi: "Vi ste sol 
zemlje", vi ste svjetlost svijeta"? O komu Isus govori tako velike stvari? 
Oni kojima govori, kojima povjerava djelovanje u svemu svijetu: oni bi 
trebali biti začin zemlje, oni bi trebali svijetliti u cijelome svijetu. Ima li 
uopće takvih ljudi? Ili Isus govori s istočnjačkim pretjerivanjem? 

 

   
God. IX., br. 495., 5. veljače 2017. 

5. NEDJELJA  „A“ 
Iz 58,7-10; Ps 112,4-8a.9; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 

mailto:m.andeoska@gmail.com
http://www.marija-andjeoska.net/


Sjetimo se kome Isus govori? Veliko mnoštvo ljudi okupilo se oko Isusa. 
Došli su izbliza i izdaleka, privučeni pozivom čovjeka iz Nazareta. Čuli 
su o njegovom liječenju bolesnika, uokolo se govorilo da su mnogi 
oslobođeni opsjednutosti. Svi su oni sada tu i slušaju ga. Tom 
izmučenom  mnoštvu pritisnutu teretom i brigama, tim ljudima s puno 
nevolje i patnje, Isus jednostavno kaže svoj osmerostruki "Vi ste 
blaženi!" Siromasima, milosrdnima, mirotvorcima, onima koji su čista 
srca, koji gladuju pravednosti, Isus ne kaže samo da su blaženi, nego da 
bi trebali biti  svjetlost svijeta i sol zemlje. 
Uživimo se na trenutak u situaciju njegovih slušatelja. Kako je to moralo 
zvučati u njihovim ušima i srcima! Kako to zvuči ako ta riječ danas misli 
mene i tebe? Ja trebam biti svjetlost? Ti sol, začin za druge? Pokušajmo 
to sami: Tu je pokraj mene netko tegoban, možda naporan, opterećen 
životnim teretom. Upravo njemu Isus kaže: Ti si svjetlost ovome svijetu! 
Ne misli da si ništa. U mojim si očima dragocjen, važan. Možda te drugi 
promatraju kao nevrijedna i beskorisna, ja, tvoj Bog, tvoj Isus, gledam te 
drugim očima. Ti mi značiš puno. U tebi vidim puno toga dragocjenoga 
što možda sam ne opažaš. 
Vjerujem da je to uistinu revolucija evanđelja. Ona će to uvijek biti gdje 
ljudi žive kako je Isus proživio. Pred oči mi dolazi slika o Damjanu 
Deveusteru. Taj belgijski misionar išao je na otok Molokai kod Hawaja, u 
taj "pakao", na kojem su gubavci bili prepušteni neutješnoj sudbini. On u 
njima nije gledao strašno osakaćene i od svih napuštene. On je u tim 
najsiromašnijima vidio "svjetlost svijeta". I jer im je darovao pažnju, 
ljubav, sućut, sami su progledali da su u očima Božjim dragocjeni. 
Mi ne moramo ići na daleki Molokaj, i doživjeti da je to i danas moguće. 
Kod Isusa su vrijednosti izokrenute. Što se  ljudskim očima čini 
beznačajno i nevažno, u njegovim je očima dragocjeno i vrijedno: mala, 
bespomoćna, jednostavna dobrota, nesebična ljubav, pomirljivost. Kako 
bi naš svijet izgledao drukčije kada bismo siromasima rekli: "Vi ste 
svjetlost svijeta"? Ako invalidu kažemo: "Ti si dragocjen pred Bogom i 
za nas si kao sol u hrani"? 
Ali mi često one koje nam je Isus poslao kao svjetlost stavljamo "u staro 
željezo", jer ih se stidimo i želimo ih sakriti od naših očiju. Čudimo se 
kako je naš život dosadan i bez okusa i previđamo one koje nam je Bog 
darovao kao dragocjeni "začin". 
       
 

 Fra Jozo Župić 
 
 

TRI SLOVA  
Pitao biskup jednog običnog vjernika čita li knjige s vjerskim 
sadržajem.  
–Ne čitam… jer… ne znam slova. Nikad nisam naučio pisati i čitati… – 
reče čovjek – ali u svojoj glavi imam TRI SLOVA: jedno crno, jedno 
crveno, i jedno bijelo. – Što znači crno, crveno i bijelo slovo? – upita 
biskup.  
–Crno me podsjeća na grijeh i na pakao pa ga se čuvam.  
–Crveno na Isusovu krv prolivenu za sve nas pa se uzdam u Njegovo 
milosrđe.  
–Bijelo me podsjeća na nebo, na raj, na nagradu koju će nam Bog dati 
ako mu ostanemo vjerni. Biskup na to reče:  
–Blago tebi! Tvoja tri slova vrijede više nego mnoge knjige koje sam 
ja pročitao.  

-Župne obavijesti; 
-Darovatelji za gradnju; Mladen Tomas 500 Kn, N. N. 1.000 Kn, 
Franjo Jurakić 200 KN i za uzdržavanje svećenika Mladen Tomas 200 
i Ljubica Penava 200 Kn. 
-Čišćenje organizira Sonja Batinić. Svi koji žele pomoći, čišćenje je 
subotom od 14.00 do 15.00 sati.  
-Na oglasnoj ploči su skupine za čišćenje, ako netko može i želi 
se upisati u neku skupinu neka nam se javi ( imamo deset 
skupina dakle svaka dva i pol mjeseca trebali bi doći na red)… 
-Ovogodišnji susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM), pod 
geslom „Krist, nada naša“ (usp. 1 Tim 1, 1), održat će se 29. i 30. 
travnja 2017. u Vukovaru. Mladi koji žele ići na ovaj susret 
trebaju se prijaviti kod nas u uredu, do 19. veljače 2017., cijena 
je 150 Kn. 
-Franjevačka mladež naše župe prima nove članove. Svi vi koji 
želite pobliže upoznati našu vjeru i svetoga Franju te se susresti s 
brojnim mladim katolicima, a imate između 14 godina 
(pripravnici za krizmu) i 25 godina, pozvani ste pridružiti nam 
se! Prvi susret zakazujemo za nedjelju, 5. veljače u 19.00 sati. 
-Prošli tjedan umrla je i pokopana Marica Pukšec iz Jure Turića 52. 
Pokoj vječni… 


