
proroštvo "da će se proslaviti Put uz 
more, s one strane Jordana-Galileja 
poganska". Sažima propovijedanje ri-
ječima: "Obratite se! Približilo se kra-
ljevstvo nebesko"! Za ulazak u Kra-
ljevstvo potrebno je "obraćenje". Tre-
ba napustiti, ostaviti stare navike, kri-
ve putove, promijeniti način razmišlja-
nja i "vratiti" se Bogu svome. Susret s 
Kristom donosi svjetlost i radost. Ši-
mun i Andrija ostavili su sve i pošli za 
Isusom, koji ih poziva na "velika djela 

Tjedni kalendar 

Svemogući vječni Bože, ravnaj 
našim životom da vršimo tvoju  
volju: da u ime tvoga ljublje-
noga Sina obilujemo dobrim 

djelima.  

da love srca božanskom riječju". Prim-
jer su istinskog obraćenja, jer su ne-
nadani Isusov poziv-"Hajdete za 
mnom!" prihvatili odmah i bez razmiš-
ljanja. 
Po krštenju postali smo članovi Crkve, 
Isus je i nas pozvao. Ako odgovorimo, 
postajemo ribarima ljudi, suradnici u 
njegovom spasiteljskom poslanju, su-
dionici u spašavanju ljudi iz mora se-
bičnosti i zloće.                          TB 
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U našoj župi 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Zaručnički tečaj u  Sloboštini 
6. do 10. 6. 2011. u 19:30 sati 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

Priprema roditelja za krštenje djece 
            petak,   4. 2. u  19:00 
 

 

Druženje vjernika starije dobi 
2. i .4. srijeda u mjesecu 
17:00 - 18:00 sati  

 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

 

• 3. veljače  
 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

Ne može položiti svetost tko je pao na ispitu čovječnosti. 

Iz 8,23b-9,3; 
Ps 27,1. 4. 13-14; 
1 Kor 1,10-13. 17; 
Mt 4,12-23 

Br 61. 23. 1 2011. 

Nedjeljna misao 

3. nedjelja kroz godinu 

Bez svjetla nema života. Današnja čitanja 
govore o istinskom svjetlu u našem živo-
tu. 
Izaija govori o mračnom i beznadnom ra-
zdoblju u povijesti izabranog naroda. Opi-
suje patnje naroda-"oni hode u tmini, teš-
ki jaram ih pritišće, a batina i bič goniča 
udara po njihovim plećima". Ali prorok 
naviješta dolazak boljih dana-"svjetlost 
veliku, svjetlost jaku", dolazak Mesije koji 
je svjetlost svijeta. 
Prva stvarnost koju Isus uspostavlja kao 
Spasitelj svijeta jest Crkva. To je zajedni-
ca ljudi bez razlike na rasu i kulturu. Pa-
vao, svjestan toga, žestoko napada nepo-
trebne razdore u Korintskoj crkvi. Objaš-
njava da do razdora dolazi kada učenik 
postaje važniji i pametniji od Učitelja. 
Netko mora preuzeti ulogu voñe, ali se 
uvijek mora biti u službi jedinstva zajedni-
ce i to "ne mudrošću besjede", nego vlas-
titim primjerom. 
Isus, nakon krštenja, napušta Judeju i za-
počinje propovijedanje u Galileji, u Kafar-
naumu. Tako se ostvaruje starozavjetno 

Hajdete za 
mnom,  

učinit ću vas 
ribarima  

ljudi 


