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 Misa - ispovijest vjere i sveopća molitva 
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 14. veljače 2018. (1. dio) 

Draga braćo i sestre, dobar dan! 

Dobar dan, iako je vrijeme pomalo ružno. Ali ako je u duši radost, dan je uvijek 
dobar. Dakle, dobar vam dan! Danas su sudionici audijencije podijeljeni u dvije 
skupine: mala skupina bolesnika je, zbog vremena, u dvorani, a mi smo ovdje. 

Ali mi vidimo njih i oni vide nas na velikom zaslonu. Pozdravimo ih pljeskom. 
Nastavljamo kateheze o misi. Čemu odgovara slušanje biblijskih riječi koje  
imaju svoj produžetak u homiliji? Odgovara jednom pravu: duhovnom pravu 
Božjeg naroda da primi obilno blago Božje riječi (usp. Lekcionar, Prethodne 
napomene, 45).  

Svaki od nas kad ide na misu, ima pravo primiti u izobilju Božju riječ dobro 
pročitanu, dobro izgovorenu i zatim dobro protumačenu u homiliji. To je 
pravo! A kada Božja riječ nije dobro pročitana, kada je đakon, svećenik ili 
biskup ne propovijedaju sa žarom, vjernicima se uskraćuje jedno pravo. Mi  
imamo pravo slušati Božju riječ. Gospodinova je riječ upućena svima, 
pastirima i vjernicima. 

On kuca na srce onih koji sudjeluju na misi, kuca na srce svakog pojedinog u 
njegovu životnom stanju, dobi i prilikama. Gospodin tješi, poziva, pobuđuje 
klice novog i pomirenog života. I to po svojoj riječi. Njegova riječ kuca na srce 
i mijenja srca! 

Stoga nakon homilije vrijeme šutnje omogućuje da se u duši „slegne“ 
primljeno sjeme, kako bi se rodile odluke za prianjanjem uz ono što je Duh 
nadahnuo svakom pojedincu. Šutnja nakon homilije. To treba biti dobra šutnja 
i svaki od nas mora razmišljati o onome što je slušao. 

Kako se misa nastavlja dalje nakon te šutnje? Osobni odgovor vjere se 
uključuje u ispovijest vjere Crkve izražene u Vjerovanju. Svi molimo 
Vjerovanje na misi. Kada ga moli čitava okupljena zajednica vjernika, simbol 
vjere očituje zajednički odgovor na onu Božju riječ što smo je zajedno slušali 
(usp. Katekizam Katoličke Crkve, 185-197).  

Postoji živa veza između slušanja i vjere. Oni su povezani. Ona – vjera – 
naime, nije plod ljudske mašte već, kao što podsjeća sveti Pavao, „vjera po 
poruci, a poruka riječju Kristovom“ (Rim 10, 17). Vjera se, dakle, hrani 
slušanjem i vodi prema Sakramentu. Tako moljenje Vjerovanja pomaže da 
okupljeni zbor vjernika „dozove u pamet i ispovjedi velika otajstva vjere prije 
negoli započne njihovo slavljenje u euharistiji“ (Opća uredba Rimskog misala, 
67). (nastavlja se) 

· Župna kateheza za krizmanike i prvopričesnike nastavlja se po redovitom 
rasporedu 

· Utorak, 29. siječnja: sastanak Biblijske zajednice nakon večernje svete mise 

· Četvrtak, 31. siječnja: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise 

· Petak, 1. veljače: prvi je petak u mjesecu. Mogućnost svete ispovijedi u 
crkvi od 17:30 do 18:30 sati. Proba zbora mladih “Laudes” u 20:00 sati. 
Počinjemo sa sastancima liturgijske zajednice nakon večernje svete mise. 
Liturgijska zajednica će na svojim sastancima obrađivati nedjeljna misna 
čitanja. Pozivamo sve zainteresirane, a na poseban način čitače.  

· Ispovijed bolesnih i nemoćnih župljana u njihovim domovima bit će u petak, 
1. veljače od 9:00 sati 

· Subota, 2. veljače: Prikazanje Gospodnje, Svijećnica. Svete mise u: 7:30  
9:30 i 18:30 sati. Nema mise u 11:00 sati. Pod svakom misom je blagoslov 
svijeća koje možete nabaviti u crkvi. 

· Subota, 2 veljače: proba dječjeg zbora u 10:00 sati. Sastanak ministranata i 
onih koji to žele postati u 11:00 sati. Župna kreativna radionica u 11:00 sati.   

· Nedjelja, 3. veljače: Sv. Blaž. Proštenje u Župi Sv. Blaža u Zagrebu. Svete 
mise: 8:00, 9:30, 11:00 i 18:30 sati. U našoj Župi blagoslov grla bit će nakon 
svake svete mise. 

· Nedjelja, 3. veljače:  prema odredbi Hrvatske biskupske konferencije prva 
nedjelja u veljači slavi se kao DAN ŽIVOTA. Proslava u našoj Župi na svim 
misama.   

· Nastavljaju se besplatne instrukcije za djecu osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog uzrasta iz hrvatskog, engleskog i latinskog jezika, kemije, 
fizike i matematike u dvoranama Župe srijedom od 20:00 do 21:30 te 
subotom od 10:30 do 12:00 sati. Pozivamo svu djecu kojoj je potrebna pomoć 
da dođu, ali da se prethodno prijave. Prijave na broj mobitela: 099/8544-126 
(Katarina).  

· DEVETNICA BL. ALOJZIJU STEPINCU: u petak, 1. veljače počinje 
devetnica na čast bl. Alojzija Stepinca, koja će završiti dan prije spomendana 
bl. Alojzija, 10. veljače. Tijekom devetnice moli se molitva na čast bl. Alojzija 
Stepinca, biskupa i mučenika, litanije bl. Alojzija Stepinca i molitva za 
proglašenje svetim. 

· Najavljujemo: sakrament Prve svete pričesti u našoj Župi bit će 12. 
svibnja 2019. Sakrament Svete potvrde bit će 25. svibnja 2019. 



Svetac tjedna Tjedni kalendar i misne nakane 2 3 

 Sv. Toma Akvinski  

Toma Akvinski rodio se u plemićkoj obitelji, 1225. godine u 
provinciji Frosinone u Laciju. 

Kada se odlučio zarediti za dominikanca, iznenadio je sve u obitelji. 
Naime, dominikanski je red u to vrijeme bio poznat kao prosjački 
red, što se njegovoj plemenitaškoj obitelji nije nimalo svidjelo. 
Pokušali su učiniti sve kako bi odvratili Tomu od njegova nauma. 

Najprije je boravio u Kölnu gdje mu je učitelj bio sveti Albert Veliki, 
filozof, teolog i crkveni naučitelj. Na pariškom sveučilištu se 
istaknuo predanošću u učenju, umnošću, ali i tvrdoglavošću zbog 
čega je od svojih kolega bio prozvan „šutljivim volom“. 

Albert Veliki cijenio je Tominu suzdržanost i obranio ga je ovim 
riječima: „Taj nijemi vol jednom će tako riknuti da će cijelim 
svijetom odjeknuti!“  

Nakon studija u Napulju, Toma je stupio u dominikanski red, a za 
svećenika je zaređen 1250. godine. Teologiju i filozofiju predavao je 
u Parizu, Rimu, Orvietu i Napulju. 

Neka od njegovih najpoznatijih djela su „Summa theologiae“  i 
„Suma protiv pogana“, u kojima je, istražujući istinu, produbio 
dogme i   otajstva kršćanske vjere. 

Žarko je štovao Presveti Sakrament i o njemu ispjevao najljepše 
himne kao što su „Hvali Sion Spasitelja“ i „Klanjam ti se smjerno“. 
Pored svoje velike učenosti, ostao je jednostavan i ponizan redovnik. 
Pred kraj života imao je viđenje: U dubokoj molitvi Krist ga je s križa 
zapitao: „Ti si o meni tako lijepo pisao, što želiš kao nagradu?“ 
Toma je nato odgovorio: „Samo tebe, Gospodine!“ 

Prestao je pisati svoju „Summu theologiae“, a djelo je dovršio njegov 
učenik Reginald. Nakon viđenja koje je doživio, Toma je kazao 
Reginaldu: „Sve što sam dotad o Bogu pisao – sada je poput pljeve.“ 

Preminuo je u samostanu u Fosanovi, a 1323. godine proglašen je 
svetim. Sveti Toma Akvinski zaštitnik je akademika, teologa, 
studenata i knjižara.   

DATU
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 DAN KALENDAR SAT NAKANA 

28. 1. PON 
Sv. Toma 

Akvinski 

18:30 Misa: † Bela, Eržika, Ivan i Kata 

Prikupanović, Kristina, Ivan i 

Cecilija Samsa 

29. 1. UTO Valerije 

18:30 Misa: † Mate Majerović; † Olgica 

Mikinac, ob. Mikinac i Mikan;  

† Stjepan, god. i Marija Pajtak;  

† Karmen Lihtar; † Drago 

Kolobarić i obitelj; † Josip Dumić, 

svećenik;  † ob. Bačić i Barešić 

30. 1.  SRI Martina 

18:30 Misa: † Mario Vuković i obitelj, 

ob. Marević i Jakobović; 

† Ivo, Željka, Krešimir i Mladen 

Vrebac 

31. 1. ČET Sv. Ivan 

Bosco 

18:30 

 

 

19:00 

Misa:  † duše u čistilištu; 

† Zvonko i Fanika Horvatić, 

Franjo i Ana Gajski  

Klanjanje pred Presvetim 

1. 2. PET Brigita 18:30 Misa: - na nakanu 

2. 2. SUB Prikazanje 

Gospodinovo 

- Svijećnica 

  7:30 

  9:30 

12:00 

16:30 

18:30 

Misa: na nakanu 

Misa: † Ljubica i Mate Čirko 

Krštenje: Laura 

Misa:  Dom umirovljenika 

Misa: † Helena, Dragutin, Ivan i 

Radojka Karčevski; † Marija 

Poljak, Marija i Antun Hriberšek 

3. 2. NED 

 ČETVRTA 

NEDJELJA 

KROZ 

GODINU 

   7:30 

   9:30 

 11:00 

18:30 

Misa: nema nakane 

Misa:  † Josip Mišić 

Misa: ŽUPNA 

Misa: nema nakane 


