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Ne boj se! Samo vjeruj! 
 
Dvije čudesne pripovijesti: Oživljavanje mrtve djevojke i izliječenje bolesnice! Opisane su 
živo, zorno. To je Isusovo čudo. Za to postoje mnogi svjedoci. Nisu mogli svi obmanjivati. 
Mnogi misle: takozvana “čuda” bila bi jednostavno djelovanje osobite psihičke snage, jed-
nog jakog duševnog utjecaja. Ali se ne može objasniti izliječenje slijepca od rođenja, usk-
rsavanje mrtvaca ili hranjenje pet tisuća muškaraca s pet kruhova. 
 
Ne, ima čuda, i ona se ne mogu izbrisati iz Isusova života. U čudu se Bog pokazuje kao 
stvoritelj i gospodar prirode. Ako je on njoj dao svoje zakone, tada je slobodan, izići izvan 
granica prirodnih zakona. Čuda su znakovi prisutnosti Božje u njegovom stvorenju. Ako se 
i danas događaju čuda (kao npr. u Lurdu), to je zato, da naša vjera bude ojačana u Božju 
prisutnost. 
 
Ali čuda imaju i svoj vlastiti govor. Ona nam kazuju poruku. Tako čitamo i oba izvještaja o 
čudu u današnjem evanđelju. Oba govore o povjerenju, nadi i vjeri. Oba pokazuju ljude u 
najvećoj nevolji: oca, koji strahuje za život svoga djeteta, i ženu koja kroz svoju tjelesnu 
patnju ide pravim križnim putom. Oboje se okreću k Isusu tražeći pomoć. Njihova im vjera 
kaže: Isus može pomoći! 
 
Žena, koja je bolovala od krvarenja, na kraju je snaga i svojih financijskih sredstava. Ona 
ne može više. U svojoj nevolji jednostavno želi potajno dotaknuti Isusa. Isus to osjeti i želi 
znati, tko ga se dotaknuo, ne da bi nju grdio, nego utješio, izliječio i otpustio. 
Prizor je jaki simbol za svaki osobni doticaj Isusa. Mi ga i danas možemo dotaknuti: u 
sakramentima, osobito u pričesti, u kruhu koji je njegovo tijelo. Također u molitvi, u Crkvi 
koja je njegov vidljivi lik, u neku ruku njegovo odijelo, njegova vanjština. 
 
Uskrsavanje mrtve djevojke za sve nas je znak, da susret s Isusom čini živim. Ako živimo 
bez Boga, životarimo kao da Boga nema, tada smo duševno kao mrtvi. Boga naći je kao 
uskrsnuće. I ono je moguće iako mnogi to ne mogu sebi predočiti. Dvije čudesne pripovi-

jesti koje se također danas događaju. Među nama. 
 

   

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  28. lipanj, Nema mise                                                                           
Utorak:           29. lipanj, Sv. Petar i Pavao, misa u 6 pm 
Srijeda:           30. lipanj, Sprovodna misa u 11.30 +Radojko, Rade Boban 
Četvrtak:        01. srpanj,nema mise 
Petak:             02. srpanj, PRVI PETAK, misa u 6 pm, Klanjanje 
Subota:           03. srpanj, PRVA SUBOTA, misa u 6 pm 
Nedjelja:        04. srpanj, 14. Nedjelja kroz godinu, mise u 9 i 11 am 
 
 
PS. Uslijed Covida  na misi može nazočiti 300 osoba, a na sprovodu 300 
osoba.  Držite distancu i nosite maske. Registracija za nazočnost u crkvi 
je srijedom. 
 
DAROVATELJI:  
 
Za crkvu: Josip Rehlicki, Franciska Rakić, Zorka Vugrin, Ivan i Anđilina 
Mihalik 
 
Za dug: Zorka Vugrin,  
 
Na čast sv. Anti: Marija Šimić,   
 
Na čast sv. Ive: Marija Konjicija, Anđa Juričević, Obitelj Matanović, Ljuba 
Raić,  
 
Kruh sv. Ante: Srečko Šakić,  
 
                                                                                                                                                                

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!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI: +RADOJKO, RADE BOBAN(59). Sprovod je u sr ijedu 

30. lipnja u 11.30.am. 

Ožalošćenoj obitelji izražavamo kršćansku sućut. Pokoj vječni... 

 

U ime Božje ženi se: ANTE SENTIĆ, rođ. 15.kolovoza 1993. god 

od oca Miće Sertić i majke Vlaste r. Grbavac u Melbourne i uzima 

KRISTINU ŠAJFAR, rođ. 26. srpnja 1988. god od oca Davida Šajfar i 

majke Bess r. Ribić u Melbourne. Mladić i djevojka se oglašavaju.  

Na našoj Web stranici i Facebook objavili smo informacije o putnim 

prilazima našem Centru i Crkvi i radovima koji se izvode u svezi 

pružnoga prijelaza. Imate detaljne informacije koji će ulazi biti 

zatvoreni i kada. Također koji će se ulazi koristiti za pristup. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  


