
 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 

 

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

Tjednik Župe Kraljice svete krunice 
God. X  Broj 37 (470), 2. kolovoza 2020. 

K R A LJ I C A  

                         
 

XVIII nedjelja kroz godinu 
 

Hrana za okrjepu gladi 
 

U tijelu si, Gospodine, na zemlju sišao, u tijelu si živio, 

u tijelu si trpio, u Tijelu si htio ostati s nama. 

U daru kruha ostavio si nam sebe, svoje tijelo, da susret 

s tobom ima snagu života, snagu koja je potrebna 

hranjenja, uzimanja, obnavljanja. 

Htjeli bismo biti siti, siti hranom od koje se ne gladuje, 

a ti se daješ u kruhu da trajno te tražimo 

i da gladujući za tobom u vjeri rastemo. 

Sitiš nas - ne da siti budemo nego da u nama 

glad probudiš za stolom tvojim, u Kraljevstvu tvome. 

Ne dopusti, Gospodine, da sitost u svijetu doživimo. 

A Tijelo tvoje nek trajno hrani i krijepi glad našu 

za tobom. 

 

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


I. čitanje (Iz 55, 1-3), II. čitanje (Rim 8, 35, 37-39) 
Evanđelje po Mateju (Mt 14, 13-21) 

Iz Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom 
na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz 
gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi 
njegove bolesnike. 

Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: »Pust je ovo kraj i već je kasno. 
Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.« A Isus im reče: »Ne 
treba da idu, dajte im vi jesti.« Oni mu kažu: »Nemamo ovdje ništa osim pet 
kruhova i dvije ribe.« A on će im: »Donesite mi ih ovamo.« I zapovijedi da 
mnoštvo posjeda po travi. 

On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa 
razlomi i dade učenicima, a učenici mnoštvu. 

I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih 
košara. A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece. 

Zauzimati se za poboljšanje materijalnih uvjeta života 

Isus je suosjećao s patnjama naroda. Nije ga samo tješio obećavajući 
mu kako će se sve promijeniti u onostranosti, već je ozdravljajući ljude 
od različitih psihičkih i tjelesnih bolesti, u narod unosio samopouzdanje 
u vlastite snage kojima se mogu mijenjati neljudski sustavi. Evanđelist 
Matej je zabilježio kako Isus nije nakon svog propovijedanja 
jednostavno otpustio ogladnjelo mnoštvo, koje ga je pozorno slušalo, 
već se i pobrinuo nahraniti ga kako izgladnjeli ljudi ne bi klonuli na putu 
do svojih domova. Apostoli su mu prije toga davali na znanje kako takvo 
veliko mnoštvo ljudi nije moguće nahraniti te da je najpametnije na 
vrijeme prekinuti poučavanje i poslati ih kućama. Isus im je odgovorio: 
»Ne treba da idu, dajte im vi jesti!« Isusu je bilo jasno kako su apostoli 
u toj prilici posve bespomoćni, ali im je ipak dao nedvojbeno upozorenje 
kako se oni koji budu nastavljali njegovo djelo naviještanja kraljevstva 
Božjega, trebaju neizostavno zauzimati i za poboljšanje materijalnih 
uvjeta života. On je svojom božanskom snagom učinio čudo i 
umnažanjem hrane upozorio na mogućnost čudesnih ostvarenja koja 
će činiti i oni koji budu imali čvrstu vjeru koju će dokazivati solidarnošću 
s onima koji oskudijevaju. Na taj bi se način fizičke i psihičke bolesti u 
društvu smanjivale, a radne sposobnosti povećavale, pa bi materijalne 
i duhovne hrane bilo za svakoga čak u obilju. 

Fr. Ivo Martinić, "BOG GOVORI LJUDSKI“ 

 Sveti Dominik – istinski propovjednik evanđelja 
 

Liturgijski spomen svetoga Dominika Guzmána, utemeljitelja Reda 

propovjednika, poznatijih pod imenom ‘dominikanci’, crkva slavi 8. kolovoza. 

Papa Benedikt XVI. tom je svecu posvetio katehezu na općoj audijenciji 3. 

veljače 2010., te prije svega istaknuo njegovu poniznost. 

Imao je velike časti i važne dužnosti, ali sve je živio kao služenje, nikada ne 

popuštajući kušnji da svećeništvo živi kao sjajnu crkvenu karijeru. Nisu li 

karijera i vlast kušnja na koju nisu otporni ni oni koji imaju ulogu oživljavanja 

i vođenja u Crkvi? – upitao se Papa. (…) Znamo koliko neke stvari u 

građanskom društvu, a nerijetko i u Crkvi, trpe zbog toga što mnogi među 

onima kojima je dana odgovornost rade samo za sebe, a ne za zajednicu – 

primijetio je Sveti Otac. 

Sveti Dominik, rođen oko 1170. godine u plemićkoj obitelji u sadašnjoj 

Španjolskoj, volio je učiti, posebno teologiju, ali pred bijedom 

prouzrokovanom tadašnjim ratovima, i pogođen ravnodušnošću brojnih ljudi, 

prodao je sve dragocjeno što je posjedovao, odnosno svoje knjige, kako bi 

nahranio gladne. Njegova je najveća želja bila naviještati ljubav i istinu, Božju 

Riječ koja je postala tijelo. Dominikanski je red stoga pozvan evangelizirati 

one koji ne poznaju Krista, kao i ponovno evangelizirati one koji su napustili 

istinsku vjeru. Ovaj nas veliki svetac podsjeća da u srcu Crkve treba uvijek 

gorjeti misionarski žar koji neprestano potiče na donošenje prvoga navještaja 

evanđelja i, gdje je to potrebno, na novu evangelizaciju. Krist je, naime, 

dragocjeno blago koje muškarci i žene svih vremena i svih mjesta imaju pravo 

upoznati i voljeti! – istaknuo je Sveti Otac. 

Svečevo je geslo bilo „Propovijedati i hodati“, ali je želio da za naviještanje 

Božje Riječi njegova subraća budu temeljito teološki pripravljana te ih je slao 

na sveučilišta. Stoga je Sveti Otac potaknuo sve, i pastire i laike, da njeguju tu 

‘kulturnu dimenziju’ vjere, kako bi ljepota kršćanske istine bila bolje shvaćena, 

a vjera uistinu njegovana, ojačana, pa i štićena. 

Sveti je Dominik preminuo 6. kolovoza 1221. godine, u dominikanskom 

samostanu u Bologni, u ćeliji koja nije bila njegova, jer on, kao utemeljitelj, 

nije je imao. Redovnicima je ostavio ovu duhovnu oporuku: „Imajte ljubavi, 

čuvajte poniznost, skupljajte blaga svetoga siromaštva“. Svetim ga je 13. srpnja 

1234. godine proglasio papa Grgur IX. Podsjetimo da dominikanski red danas 

ima više od 600 kuća s oko 6.000 članova. 

Bitno.net 

 


