6.IX.
2021.

PONEDJELJAK
Zaharija

UTORAK
7.IX.
2021. Marko Križevčanin

8.IX.
2021.

SRIJEDA
Mala Gospa

9.IX.
2021.

ČETVRTAK
Petar Claver

10.IX.
2021.

PETAK
Nikola Tolentinski

11.IX.
2021.

SUBOTA
Danijel

12.IX.
2021.

24. nedjelja
kroz godinu

za sretan put

+ Marijan i ob. Posavec i Ivić

+ Alojz i Franciska Horvat, Antun i
Fani Dvorščak, ob. Pušelj, Liber,
Jembrih i Petrač

+ Marija i Đuro Veber
za žive i pok. iz ob. Sitar, Ladan,
Semenić i Jelica i za duše u čistilištu
na nakanu
za obraćenje jedne osobe
+ Ibrahim Jakić
+ Marija i Stjepan Pintarec,
Mato i Jalža Tomašić
+ Vladimir Šajković
na nakanu
+ Mijo, Katica i ob. Matečko,
Rozman i Božica Dvorski
+ Dražen i Stjepan Triplat
za obraćenje, mir i blagoslov
jedne obitelji
ŽUPNA
na nakanu
na nakanu

7
18:30
7
18:30
7
9:30
18:30
7
18:30
7
18:30
7
18:30
7
9:30
11:30
18:30

Prisiljavali su ih da se odreknu pape i Katoličke Crkve, a Marku
Križevčaninu, kao uglednijem među njima, nudili su i crkveno
imanje, ali naravno pod uvjetom da prijeđe na kalvinizam. Kako
oni nipošto nisu htjeli udovoljiti kalvinističkim zahtjevima, ovi su
ih stavljali na različite okrutne muke i na kraju ubili. Marka su na
kraju mučili tako što su ga palili bakljom, a potom mu odrubili
glavu 7. rujna 1619. god. Istog je dana ubijen Melchior
Grodziecki, dok je na sličan okrutan način ovozemaljski život
završio treći svećenik – István Pongrácz.
Iako su u svojoj zaslijepljenosti mnogi kalvini odobravali takvo
mučenje i takvu smrt, bilo je i onih kojima je to bilo izrazito
sablažnjivo i potpuno nepotrebno, jer su svjedočili da su trojica
pogubljenih svećenika bili istinski borci za suživot među
kalvinima i katolicima.
Kalvinistički knez Bethlen, koji je upravljao onim područjem, nije
dozvolio da se tijela dostojno sahrane, ali je ipak popustio i nakon
šest mjeseci. Nešto poslije, odnosno 1635. godine, njihovi su
posmrtni ostaci preneseni u uršulinsku crkvu u Trnavi, gdje se i
danas nalaze.

ŽUPNI URED SV.

ŽUPNI LISTIĆ

ANTUNA PADOVANSKOG

Franjevačka 1,
KOPRIVNICA
Tel. 048/642-160
e-mail: fra-kc@ofm.hr
www.ofm.hr/koprivnica
UREDOVANJE
Svaki radni dan od
8-9 i 17-18

KRŠTENJE
Prijava u uredovno vrijeme
Pouka petkom u 17,00
VJENČANJE
Obvezatan je tečaj priprave
za brak. Prijava u župnom
uredu mjesec dana prije
vjenčanja.
BOLESNICI
Bolesnicima na vrijeme
omogućite posjet
svećenika. Bolesnike
redovito pohađamo o
Božiću i Uskrsu.
SPROVOD
Nakon dogovora s
Komunalcem vrijeme
sprovoda prijavite u
župnom uredu.
KLANJANJE
Svake
srijede
poslije
večernje svete mise u našoj
crkvi je pobožnost euharistijskog klanjanja.
Izdaje i odgovara:
Župni ured Sv. Antuna
Padovanskog

ŽUPE SV. ANTUNA PADOVANSKOG KOPRIVNICA
Broj 35 — Godina XIV — 5. rujna 2021. godine

23. nedjelja kroz godinu- godina B
LJUDE DOVODITI K ISUSU
Evanđelje: Mk 7,31-37
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u
krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo
od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.
Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu
se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
Ostala čitanja: Iz 35,4-7a; Jak 2,1-5;
Prvo čitanje dvadeset treće nedjelje kroz godinu iznosi nam poticajne riječi proroka Izaije
kojima hrabri one s klonulim srcem neka se ne boje, jer će Spasitelj sasvim sigurno doći i
donijeti oslobođenje narodu. I nama je potrebno hrabrenje vjere jer i mi često klonemo
vidjevši svjetske događaje.
U drugom čitanju apostol sveti Jakov daje praktične savjete vjerskim zajednicama kako da
se ponašaju na svojim skupovima, osobito da ne budu pristrani i da ne prave razliku između
bogatih i siromašnih. U Božjim očima svi smo vrijedni, a to bi valjalo obznaniti i danas,
kada je također previše ljudi koji uživaju prednost samo zato jer su bogati.
U evanđelju, sveti Marko izvješćuje o ozdravljenju jednog gluhonijemog. Na prvi pogled
evanđeoska slika je potpuno jasna. Čitamo da je Isus radosnu vijest širio među poganima.
Tada, ljudi su pred njega donijeli bolesnika. Isus je ozdravio bolesnika i time je učvrstio
vjeru svojih slušatelja. Ali evanđelje nam od toga pruža mnogo dublji materijal za
promišljanje. Događaj ima tri protagonista: Isus, bolesnik i oni ljudi koji su bolesnika
donijeli pred Isusa. Gdje je naše mjesto u ovom događaju?
Možemo se poistovjetiti prije svega s Isusom, kako bismo od njega naučili čovječnosti,
suosjećajne ljubavi, osjetljivosti prema problemima drugih. Isus je prema svakome bio
pažljiv, svakoga je poslušao, trudio se svakoga utješiti, izuzev zlonamjernih farizeja koji
nisu došli da ga slušaju, već da mu naškode. Isus je hrabrio svoje učenike da od njega uče
kreposti, a posebno da od njega nauče dobrotu srca. Koliko je današnjem svijetu potrebno
točno ovakvo kršćansko ponašanje, mogli smo spoznati pojavom svete Majke Terezije od
Kalkute: svijet kao da se osvijestio, kako još uvijek postoji dobrota u ljudima. Da bismo bili
dobri i milostivi, ne moramo pristupiti Kongregaciji Majke Terezije, dovoljno je da
skrenemo pozornost na one ljude s kojima živimo, na članove svoje obitelji, na susjede,
znance. Možemo se poistovjetiti i s bolesnikom iz evanđelja. Naime, ako dulje promatramo
bijedu ovoga svijeta, tada nas može zahvatiti tuga i osjećamo se nemoćnima poput ovog

bolesnika koga su doveli pred Isusa. Ako smo fizički i potpuno zdravi, u duhu
se često osjetimo i gluhonijemima, kao što to čitamo o našem čovjeku iz
evanđelja. Na nekom području ili razini našeg života svi smo bolesni. Sveti
Augustin je rekao da je budalast onaj čovjek koji je bolestan a ne traži
liječnika, to jest u duhu je slab, a ipak ne traži Isusa.
Nedjeljno evanđelje ima i trećeg sudionika: to su oni jednostavni ljudi koji su
bolesnika donijeli pred Isusa. Njih je u toj mjeri oduševilo Isusovo
izvanredno učenje da više ne misle samo na sebe, već i na poteškoće i potrebe
drugih. Sigurno su i oni sami imali poteškoća, možda su bili bez posla,
moguće da je urod bio slab, moguće je da su i oni imali bolesnika u svojoj
kući, ali nisu mislili na sebe, već na bolesnog čovjeka. To je bio prvi plod
evanđelja u njihovom životu.
U ovim ljudima moramo se prepoznati. Već smo i mi iskusili snagu evanđelja
koja oblikuje čovjeka. Naše poslanje je, dakle, da ljude dovodimo Isusu. To
se može činiti na mnogo načina. Jedna mogućnost je da se molimo za druge.
Molimo za grješnike, za gladne, za beskućnike, za umiruće. Molimo se i za
takozvane velikane: za političare, bankare, tvorničare, da po Božjoj volji
izvršavaju povjerene im odgovornosti. Ljude možemo voditi Isusu i
primjerom svoga života. Isus je govorio učenicima da su oni svjetlo svijeta
koje se ne može sakriti i neka njihova dobra djela uvijek lebde pred očima
ljudi. Što više možemo misliti na druge, to smo bliži Isusu.
OD NEDJELJE DO NEDJELJE
MJESEČNA SKUPŠTINA FSR-a
U utorak, 7. rujna poslije večernje mise mjesečna je skupština FSR-a.
MALA GOSPA
U srijedu je Mala Gospa. Ovdje su mise u 7 - 9,30 - 18,30
Proštenje je u Drnju gdje je svečan misa u 11 sati
FRAMA
Svakog petka, od 10. rujna, u 19:30 biti će susreti Franjevačke mladeži. Pozivamo sve mlade od krizmanika pa do 30-te godine života da nam se pridruže
i da jedni druge potičemo nasljedovati Krista po primjeru sv. Franje Asiškog.
UPIS PRVOPRIČESNIKA
U subotu, 11. i 18. rujna od 9 do 11 sati biti će upis ovogodišnjih prvopričesnika. Molimo roditelje da u to vrijeme dođu sa svojom djecom da se
upoznaju s planom vjeronaučne pouke.
Župni vjeronauk započet će početkom mjeseca listopada.

KATEKUMENI
Svake godine javljaju se odrasli kandidati koji ili nisu kršteni pa traže krštenje ili su kršteni,
a nisu prošli osnovni vjeronauk za primanje sakramenta prve ispovijedi, pričesti ili krizme.
Molimo da se jave do početka listopada kada će za njih biti organizirana posebna pouka.
Obvezatno je od listopada pa do Uskrsa pohađati takvu pouku. Često se javljaju pojedinci
koji bi to htjeli obaviti što prije. Uz najbolju volju, upravo jer držimo do naših svetinja ne
možemo to učiniti "na brzinu".
Sveti Marko Križevčanin
7. rujna Crkva u Hrvata slavi spomendan sv. Marka Križevčanina, svećenika i mučenika
vjere iz 17. st., koji je kao žrtva tridesetogodišnjeg rata između katolika i protestanata,
zajedno s još dvojicom svećenika, podnio mučeničku smrt u Košicama, odlučno braneći
vlastitim životom svoju katoličku vjeru.
Hrvatska se može podičiti trojicom svetaca i osmero blaženika, a imenom su to ovi: sv.
Nikola Tavelić, sv. Leopold Mandić, sv. Marko Križevčanin, bl. Alojzije Stepinac, bl.
Augustin Kažotić, bl. Gracija iz Mula, bl. Ivan Merz, bl. Jakov Zadranin, bl. Julijan iz Bala,
bl. Marija od Propetog Isusa Petković i bl. Ozana Kotorska. Sveti Marko Križevčanin treći
je po redu kanonizirani svetac, a svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II., 2. srpnja 1995.
god. u Košicama. Marko rođen je u Križevcima 1588. god., filozofiju je studirao u
isusovačkom kolegiju u Grazu, a potom je kao svećenički kandidat nastavio studij teologije
u Rimu. Po završetku studija vratio se u Križevce, ali ga je ubrzo ostrogonski nadbiskup
pozvao u svoju biskupiju, gdje je kao profesor i ravnatelj djelovao u sjemeništu slovačkog
grada Trnave. Bilo je to vrijeme tridesetogodišnjeg rata, koji je izgledao kao vjerski rat
između katolika i različitih protestantskih zajednica koje su nastale nakon reformacije, ali
je zapravo pozadina bila politička, kao to obično i biva, odnosno riječ je bila o borbi za
vlast i borbi za crkvena dobra. Dok su neki tamošnji vladari prihvaćali kalvinizam i time
tjerali i sve svoje podanike da prijeđu na protestantizam, drugi su se vladari čvrsto držali
svoje katoličke vjere, a također i podanicima branili prijelaz na protestantizam. Takva je
situacija dovela da krajnjeg oblika nesnošljivosti, a pretjerivanja je bilo i s jedne i s druge
strane, kao što je i među kalvinima i među katolicima bilo onih koji su nastojali živjeti
život u međusobnom poštovanju i uvažavanju.
Marko Križevčanin je bio među ovima drugima i svo svoje djelovanje usmjerio je na razvijanje vjerske tolerancije i međusobne snošljivosti. Ipak, unatoč tome, postat će žrtva takvih
političko-vjerskih sukoba.
Kalvini su posebno bili snažni u Košicama, gdje su imali svoju utvrdu, a malobrojni katolici su ondje bili izvrgnuti različitim oblicima torture. Kao potpora i duhovna pomoć
katoličkim vjernicima, poslani su ondje dvojica isusovaca: Mađar István Pongrácz i Poljak
Melchior Grodziecki, za mađarske i slovačke vjernike, a uskoro je ondje upućen i naš
Marko Križevčanin, koji je do tada djelovao kao upravitelj u obližnjoj benediktinskoj
opatiji. Međutim, 13. srpnja 1619. god. izbio je požar, za kojega su kalvini lažno optužili
katolike, što je dovelo do usijanja mržnje, a kada je zapovjednik kalvinske vojske, ušao s
vojskom u Košice 3. rujna 1619., dao je odmah uhititi trojicu katoličkih svećenika.

