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Znakovi kraljevstva Božjega 
 
Evanđelje današnje nedjelje pokazuje nam da od Boga darovano otkupljenje već u 
ovom životu ovdje na zemlji ima učinak. Zacijelo: mi očekujemo vječno i blaženo 
ispunjenje i dovršenje naše nade u nebu, kada ćemo smjeti gledati Boga licem u lice. 
Ipak već ovdje na zemlji tako reći daruje nam se zalog, kapara, predokus onoga što 
treba doći. 
Mnoga čudesa i znakovi koje je Isus činio, trebali su posvjestiti ljudima: danas je došlo 
Božje spasenje k vama. Bog je uistinu činio velike stvari u svome narodu, on je svima 
koji se njemu nadaju, darovao otkupljenje. Ozdravljenja bolesnika i istjerivanje 
demona iz opsjednutih bili su moćni dokazi dobrote Božje, koja se očitovala u Isusu 
Kristu. Kraljevstvo Božje je blizu! 
Isus je morao ići od jednoga mjesta do drugoga, budući su ljudi čekali na njega. Iako 
još nisu upoznali tajnu njegova božanstva, u kojoj je on jedno s Ocem i Duhom 
Svetim, ti su ljudi jednostavno osjećali: u Isusu iz Nazareta Bog nam je na jedinstven 
način blizu. Istinski dar kojeg su primali oni koji su vjerovali u njega, nisu bila tjelesna 
ozdravljenja, nego zajedništvo s Bogom. To je u sebi nešto nevidljivo budući se 
ispunja i događa u srcu čovjeka. “Novo srce” koje nam Bog daruje u milosti Duha 
Svetoga, pokazuje se također u “novim djelima”, baš u djelima ljubavi. Tako nam naš 
Gospodin Isus Krist uvijek nanovo pojašnjava da nije dovoljno nasljedovati njega 
samo radi čudesa i vanjskih znakova. Obraćenje srca i vjera u njega, koja je 
djelotvorna u ljubavi, to je ono bitno. 
Bog ne pravi razliku kakav je “predživot” provodio čovjek: bitno je da pogođena osoba 
počne ozbiljno raditi na svome životu u vjeri, ukoliko ju je dotakao Božji poziv! Mi 
ljudi često sudimo i mislimo drukčije; za nas su mnogi ljudi u krajnjoj liniji već 
otpisani. Mi nismo spremni pružiti tim ljudima jednu, dvije šanse ako su podbacili. 
“Taj i onaj je nepopravljiv.” Tako i slično sudimo i ne razmišljamo kako kroz takav 
stav vlastite nepogrešivosti upadamo u opasnost da sami sebe isključimo iz spasenja. 
Također se slično i apostol Pavao nije štedio kao ni njegov Učitelj i Gospodin. On je u 
nasljedovanju Krista išao od jednoga mjesta do drugoga i ljudima navješćivao radosnu 
vijest o Isusovoj smrti i uskrsnuću. U čitanju smo čuli da se on tako reći dobrovoljno 
“učinio slugom da ih što više stekne.” Neka revnost apostola Pavla za duše ispuni i 
nas. Bog šalje sve koji u njega vjeruju, da poruku spasenja predaju drugima.. U prvom 
redu ovdje se traži osobni dobar primjer. Tada ćemo moći druge uvjeravati.Ne dajmo 
se iritirati kroz mnoge događaje u Crkvi i svijetu! Isus Krist i danas korača svijetom i 
smijemo biti njegovi svjedoci. Ljubav prema Bogu i jednih prema drugima treba biti 
znak raspoznavanja sviju koji vjeruju u Isusa Krista. Iako katkad dođe do međusobnih 
sukoba, uvijek nanovo treba biti otvoren put za izmirenje. 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  08. veljača  NEMA MISE                                                                                
Utorak:           09. veljača  u 18 sati                                                                                                           
Srijeda:           10. veljača  u 18 sati BL. ALOJZIJE STEPINAC 
Četvrtak:        11. veljača  u 18 sati Gospa Lurdska                                                                                                  
Petak:             12. veljača u 18 sati   
Subota:           13. veljača u 18 sati STEPINČEVO u SPRINGVALE                                                                                             
Nedjelja:        14. veljača   u 9 i 11 sati. 6. Nedjelja kr. Godinu 
                                                                                                                                                                     

DAROVATELJI:    

Za crkvene potrebe: Tomo i Milka Strmota, Mirko Vidović, Anđa Martić 

Za nastradale u potresu: $ 400 

 Kruh sv. Ante: Jadranko Milosavljević, Pavo i Kata Antić 

 

 

Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Kako je ograničeni broj koji mogu biti nazočni u crkvi po jednoj osobi 

na 2 kvadratna metra, molimo da se prijavite u župski ured. ZA  

NEDJELJNE SVETE MISE PRIJAVA JE SRIJEDOM. MOLIO 

BIH DA KORISTITE KUĆNI BROJ ILI MOJ MOBITEL. 

UMRLI: Preminula je +IVANKA MARIĆ (97). Sprovod je u 

četvrtak, 11.2.21. u 12 sati na Altona groblju. Pokoj vječni..... 

STEPINČEVO: Misa će se slaviti u HKC u Springvalu 

13.02.2021. u 18 sati. Dio vjernika imati priliku biti u crkvi, dok 

preostali dio zbog ograničenosti će misu pratiti iz dvorišta, odnosno s 

desne strane naše crkve. Oni koji planiraju doći na ovo misno slavlje 

molimo da dođu najkasnije 15 minuta prije početka mise kako bi sve 

one koji će nazočiti misnom slavlju stigli registrirati, što je trenutna 

uredba naše vlade.  

AUSTRALSKO– HRVATSKO UMIROVLJENIČKO 

DRUŠTVO SUNSHINE obavještava sve svoje članove da će 

imati ručak u srijedu 10.veljače u isto vrijeme. Gosp. Ante Grašić, 

predsjednik. 

ŽENIDBENI OGLAS: U ime Božje ženi se JOZO MARINČIĆ, 

rođ. 18.rujna 1976. u Melbourne od oca Šimuna i majke Dragice r. 

Galir i uzima KATARINU MALEKIN, rođ. 25.11.1981. u Melbourne 

od oca Ilije i majke Anđe r. Stipić. Mladić i djevojka se oglašavaju.  

U ime Božje ženi se: ANTHONY SEVERINO, rođ. 11.02.1983. u 

Melbourne od oca Antonija i majke Giovanne r. Montalto i uzima 

ELVIRU VUKŠIĆ, rođ. 5.10.1986. u Melbourne od oca Hrvoja i 

majke Kathy r. Vrabčenjak. Mladić i djevojka se oglašavaju. 

 

Broj mobitela vlč. VELIMIRA MAGLICE je: 0497 926 

641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


