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ŽUPA SV. MIHAEL - GRAČANI 

6. VAZMENA NEDJELJA 

ŽUPNI LIST
IĆ 

Iz Ivanovog evanđelja (Iv 15,9-17) 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite 
u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u 
mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te 
ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja 
radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. 
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas 
ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi 
za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne 
zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao 
prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, 
nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te 
vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite 
jedni druge.« 

Ljubav, radost, prijateljstvo 

 Tko nije za to? Nitko u životu ne želi sebi suprotno. Prijateljstvo svima 
čini dobro. Svima nam je draža radost nego žalost. A da ljubav i ne 
spominjemo. Tko sebi u životu ne želi ljubav? Isus nudi svo troje: ljubav, 
radost, prijateljstvo. To je takoreći "ponuda sna".Ali u vremenima kao što su 
ova mi smo nasuprot ponudi sna postali oprezni. Ima mnogo razočaranja. 
Često se takve ponude pokazuju kao prijevare, obmane, kao lažni prikazi o 
krivim "činjenicama". Može li se vjerovati nekome koji stalno govori o 
ljubavi, radosti, prijateljstvu? Svijet izgleda drukčije. 
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 Danas propovjednici mržnje imaju uspjeh. Populisti imaju što za reći. U 
vremenima, u kojima biva sve tješnje, privredno, socijalno, Isusove riječi 
zvuče izvan stvarnosti. 

 One ne dolaze iz ovoga svijeta, niti iz žalosne stvarnosti ovoga svijeta. 
One puno više žele donijeti svjetlo nade u tamu našega vremena. One govore 
o svijetu koji vjeruje u ljubav, koji nije zaboravio radost i koji vjeruje da je 
prijateljstvo moguće. 

 Isus govori o stvarnosti koja nije od ovoga svijeta, ali je došla u naš 
svijet. On je došao.  On je glasnik o Bogu, koji nije samo dragi Bog, nego je 
Ljubav. On je došao, da bi se ljubav dalje prenijela: "Ljubite jedni druge kao 
što sam ja vas ljubio!" 

 Kako nas je ljubio? Kako mi trebamo ljubiti jedni druge? Vjerujem, da svi 
želimo biti ljubljeni. Ne mogu predočiti sebi, da netko ne želi biti  ljubljen. Ali 
je odlučujuće pitanje, jesmo li sami spremni darovati ljubav. Svijet je pun gladi 
za ljubavlju. Jesmo li spremni, kako to mi možemo, tu glad barem malo 
utažiti? 

 Isus pokazuje kako on razumije ljubav: "Veće ljubavi nitko nema od ove: 
da tko život svoj položi za svoje prijatelje." Kako smo zahvalni kada u 
situacijama nevolje nađemo ljude koji su za nas tu: bolničari (većinom bez 
naplate!) kod nezgoda, vatrogasci (gotovo uvijek dobrovoljno i bez naplate), 
bolničke sestre, koje su nam dobre; liječnici koji se posvećuju nama. Ili 
jednostavno prijatelji koji su tu, ako nam zagusti. 

 U biti svi mi znamo: ljubav "funkcionira" samo uz cijenu predanja: 
darovati vrijeme, pažnju, istinsku pomoć. Ljubav, to znači predanje, također 
do boli. To je Isus donio u svijet. A posljedica takve djelatne ljubavi je radost. 
Nema ljepše nagrade za pomoć nego zahvalnost koju možemo darovati. 

 Ta radost je "ponuda sna". Ona čini život svjetlijim i u tamnim 
vremenima. Ona stvara prijateljstvo koje drži, iako biva tijesno. Tu ponudu 
imamo odmah. Samo je moramo zgrabiti.     J.Ž. 
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Misne nakane od 10.do 17.5.2015. 

U četvrtak 14.5., započinje trodnevnica uoči Prve Pričesti,ujedno je  
i Uzašašće te su mise u 8:00 i 19:00 sati. 
Petak, 15.5. u 11:00 sati je blagoslov novoizgrađenog spomen obilježja za žrtve 
poraća 1945, Pri Isusu u Lonjšćini. 
U nedjelju, 17.5. u 10:00 sati u našoj župi je Prva Pričest. 
Imamo još 3 mjesta za Fatimu i Lurd. Javite se što prije. 
Do 15. 5. treba uplatiti drugu ratu za Sarajevo. 
U mjesecu smo svibnju i pola sata prije večernje mise molimo svibanjske 
pobožnosti. 
Sveci: 12.5.—Sv. Leopold Bogdan Mandić,13.5.—Bl. Djevica Marija,Fatimska. 

OBAVIJESTI 

10.5. 

Ne-8:00 
9:30 
11.00 
19:00 

Mihalj Papa, roditelji i braća 
Ana,Ladislav i  iz obitelji Gjuran 
Za narod 
Jelena i Josip Radić-Puntijar i rod. 

11.5. Po-19:00 Barica, Vid i Nadica Radić i iz obitelji Radić 

12.5. Ut-19:00 Barbara Radić i roditelji 

13.5. Sr-19:00 Duško i Marijan Birkić i roditelji 

14.5. 
Če-8:00 
19:00 

 iz obitelji Triplat, Mesarić i Repić 
Stjepan Dolovčak, rod. i sestre i  iz ob. Vlade Šebalj 

15.5. Pe-19:00 
Po dvije nakane;  časne sestre Bernardica, Anđelka i 
Ancila i fra Drago Mikulan;Katica i Stjepan Jozić i rod.; 
Ivan i Jela Kos 

16.5. Su-16:00 Magda Bunjak i Juraj Bujan 

17.5. 
Ne-8:00 
10:00 
19:00 

Mara i Mijo Ivkić i Ante Bjeliš 
Za narod – Prva sveta pričest 
Katarina i Pavao Čičko 



Izdaje: ŽUPA SV. MIHAELA-GRAČANI  Odgovara: fra Mirko Kralj, župnik - Isce  33a, Zagreb,  
01 46 45 103, zupa.gracani@zg-nadbiskupija.hr 

IBAN: HR74 23400091110132566   

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI 

Tijekom svibnja svakoga dana posebno častimo Mariju kraljicu 
svibnja moljenjem sv. krunice u 18.30 sati. 

 Mjesec svibanj poklanjamo i posvećujemo Mariji kao izraz 
odanosti i poštovanja prema Majci našega Spasitelja i našoj 
vlastitoj Majci koja ničije molbe ne odbija jer u nama gleda svoju 
djecu. Marijina uloga u povijesti spasenja je veličanstvena:: Isus, 
Spasitelj i Sin Božji, rođen je od Presvete Marije radi našega 
spasenja. Bit vjere je to da se Sin ne može odvojiti od Majke. Zato 
nam je ona važna u našem vjerovanju, kao posrednica naših 

molitava. Zato je važno ovu ljubav koju osjećamo pretvoriti u osobni susret s 
Isusom, njezinim jedinim Sinom i našim Spasiteljem. A da bi uistinu to 
ostvarilo valja slijediti ono što nas je poučio sluga Božji Ivan Pavao II., a to je 
da je Marija euharistijska žena. To znači da mi – svećenici i vjernici, kada 
slavimo Svetu Euharistiju molimo Mariju da nam pomogne primiti Krista kao 
što ga je primila Ona, koja je prvo svetohranište. I mi smo pozvani biti Kristovo 
svetohranište. To je ta istina tako jednostavna i tako duboka. Idemo prema 
Kristu zajedno s Gospom. 

 Neka nam u tome posebno pomogne molitva Krunice, jer su njezina 
otajstva vrlo jednostavna, i ujedno beskrajno duboka, i ona su otajstva našega 
života, osobnoga i života naših obitelji, naših gradova, naše zemlje, Crkve i 
svijeta. 

 Povjerimo Njoj da vodi naše korake ovim nestalnim zemaljskim životom, 
te da nam pomogne da budemo istinski prijatelji njezina Sina i odvažni 
graditelji njegova Kraljevstvu u svijetu.  

Kad duši našoj teško je, kad pritisnu je nevolje,  
tebi se tad moli svak rad,  

a ti blažiš bijedu i jad.  


