
 

 

AKTUALNO                  
 

 

RASPORED BOGOSLUŽJA  
Svete mise nedjeljom: 

 

7, 8.30, 10 i 19 sati 
 

Svete mise od ponedjeljka do subote:  
 

7 i 19 sati 
 

Molitva svete krunice u 18,30 sati  
 

Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom 

četvrtkom od 18 do 19 sati 

 
 

Župna crkva je otvorena cijeli dan za osobnu pobožnost 

župljana. 

Mogućnost za ispovijed će biti pola sata prije nedjeljnih svetih 

misa u predvorju crkve. 

Komu bude potreban duhovni razgovor tijekom tjedna, neka se 

javi telefonski na našu samostansku portu radi dogovora sa 

svećenikom za termin. 

 

tel.: 2392-555;  faks: 2302-467 
 

 

http://www.zupa-kraljice-svete-krunice.hr/ 
 

 

 

 

Uređuje: Župni ured Kraljice sv. krunice i Komisija za bogoslužje 

Tjednik Župe Kraljice svete krunice 
God. XI  Broj 33 (519), 11. srpnja 2021. 

K R A LJ I C A  

                         
 

 XV nedjelja kroz godinu 

 

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, 

pred ljudskom sebičnošću i zavišću. 

Isuse, raskrinkavao si Zloga i tjerao 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. 

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. 

http://www.zupa-kraljice-svete-krunice.hr/


I. čitanje (Am 7, 12 – 15),II. čitanje (Ef 1, 3 – 14) 

Evanđelje po Marku (Mk 6, 7 – 13) 

Budućnost je vaša 

Isus šalje svoje učenike u svijet da navještaju Radosnu vijest svim 

ljudima, u svim krajevima i svim domovima. Da bi naviještali Radosnu 

vijest trebaju biti potpuno slobodni od svega što bi ih sputavalo na tom 

putu. Moraju biti slobodni od kruha i ruha, slobodni od obitelji i 

rodbine, slobodni od časti i vlasti – slobodni kao ptice nebeske. Vrlo je 

bitno biti slobodan za naviještanje pa i za primanje Evanđelja.  

Mi smo danas navikli na reklame. U reklamnim porukama se 

uvijek ne radi o životnim istinama. Radi se uglavnom o interesu koji 

nas je sve više-manje zahvatio. Taj isti interes opasan je za kršćanstvo 

i naviještanje Isusove poruke. Istina je da se nekada puno više 

pripisivalo "popovskom" interesu nego li snazi samog Evanđelja. Sada 

je ipak takovo mišljenje rjeđe, jer se u drugim zanimanjima može živjeti 

bolje nego li u svećeničkom zvanju. S te strane je to dobro. Dobro je za 

navjestitelje i za naviještanu Vijest.  

Od navjestitelja se traži da naviješta iz dubine svojeg uvjerenja, 

iz svoje osobne vjere, traži se da mu je Radosna vijest važnija od 

svagdanjeg kruha. Zar takav nije bio Isus Krist? Kaže: ptice imaju 

gnijezda...., a sin čovječji nema gdje bi glavu svoju sklonio. Isus nije 

kukao nad svojim neimanjem, već je naglasio svoju slobodu. On je bio 

potpuno slobodan i potpuno za sve. Apostol nije apostol radi hrane i 

novca, on je od svega slobodan. Svaka vezanost uvjetuje 

'propovjednika'  u iznošenju poziva i zahtjeva Evanđelja.  

Učenik je onaj koji se pouzdaje u Boga i budućnost. On neće 

ostati sam niti na smetlištu. Uvijek će biti onih kojima je Riječ Božja 

pala u srce, pa će udijeliti sklonište navjestiteljima. To se iskustveno 

pokazalo istinitim u vrijeme dok je Crkva progonjena i kad su joj sve 

oduzeli.  

Isus upućuje da se ne "baca bisere pred svinje" – tamo gdje ne 

prihvaćaju Radosnu riječ, ne treba ju profanirati. I ovaj nam je način 

poznat neposredno po 'padu komunizma'. Nažalost, bacalo se biserje 

pred divljač i ismjehivače Isusa i kršćanstva. 'Pokrstilo' se sve i svašta 

bez uvjerenja i vjerovanja. Sad se to pokazuje da je lošije od nevjere. 

Kršćanstvo i evanđeoska poruka su vrijednosti koje se ne smije 

profanirati. Vrlo često se neozbiljno upotrebljava Isusova riječ. Često 

sami navjestitelji neozbiljno shvaćaju istu poruku (osobito ako to čine 

radi kruha i ruha), kao i oni kojima se naviješta. Iz ovoga proizlazi, 

treba vrednovati svoje kršćansko uvjerenje i ne naturivati ga tamo gdje 

neće biti prihvaćeno i življeno.  

Isus upozorava svoje učenike što slijedi njihovo propovijedanje: 

zlo će liječiti... Navjestitelj Vječne ljubavi time izgoni zlo iz svijeta i 

time liječi bolesna srca od zla... Navještaj neće otkloniti nesreće 

čovjeka i svijeta, ali će ojačati ljude koji su time zahvaćeni da uza sve 

nedaće žive smirena srca i savjesti.  

Navještaj Isusa i njegove poruke nije nikakva propaganda, jer 

nema za cilj da zavlada niti da se dobije dobit. Cilj joj je da donese 

radost i smisao životu. Ne širi se ideologija koju treba pamtiti i drugima 

predavati. Radi se o životnoj istini koja se življenjem širi i potvrđuje. 

Naviješta se iz ljubavi i radosti. To dvoje je nemoguće u sebi skrivati. 

Isus garantira da će biti sa svojim učenicima u svim njihovim riječima 

i ponašanjima. Pratit će ih ono što je pratilo njega: Božja sila i Duh 

Sveti.  

Unijeti svjetlo u čovjekovu dubinu ne može se nekim psihološkim 

metodama, međutim može dobrotom i ljubavlju. Tko je u sebi osjetio 

Boga, može pomoći drugima da ga također pronađu i prepoznaju u sebi 

i svijetu. Osnovno je u kršćanskom i ljudskom životu za razumijevanje 

Isusove poruke: OBRAĆENJE. Zaokret u nutrini. Okretanje prema 

svjetlu i prema budućnosti. Obraćenje iz pesimizma u optimizam, iz 

prošlosti u budućnost. Tako nas Isus liječi plemenitim (pozitivnim) 

mišljenjem i ljubavlju. Sve je pozvao da 'ustanu'.  

Tako vječno odzvanja Isusov zov na obraćenje prema 

budućnosti. Bog je naša budućnost i naš smisao. Svi smo pozvani da 

jedni drugima budimo pozitivno mišljenje i optimizam. Svi mi danas 

Isusa trebamo na osobnom planu – za svoju dušu -  više nego li za 

'korist'.  Nestaju vanjski interesi, a gladuje čovjekova nutrina. Danas 

smo duševno gladni, a tjelesno ugojeni. Idite po svem svijetu, 

propovijedate Radosnu vijest, ja (Uskrsli Krist) bit ću s vama. Bog će 

iz vas govoriti vječnom ljubavlju koju želi svako ljudsko srce. 

Fr. Marijan Jurčević 


