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Isusovo krštenje 
 

 Novi zavjet kazuje nam 
kako je Isus svoje javno 
djelovanje započeo nakon 
što ga je na rijeci Jordanu 
krstio Ivan Krstitelj. Ako 
vjerujemo nauku Crkve 
prema kojem je sam Krist 
utemeljio svih sedam 
sakramenata, a krst je 
jedan od njih, nameće nam 
se pitanje zašto je Isusu bilo potrebno 
da se krsti kada je on sam donio i 
utemeljio taj isti krst? Isus je i bez 
svoga krštenja, zbog svoje božanske 
naravi, mogao jednako kvalitetno 
izvršiti svoje poslanje. Osim toga, 
krštenjem se brišu svi, pa i istočni 
grijeh, a Isus nije imao grijeha, čime 
krštenje u Isusovom slučaju gubi svoj 
glavni smisao. U odgovoru na ovo, za 
teologiju itekako važno pitanje, 
Katekizam Katoličke Crkve naučava da 
se Isus dragovoljno podvrgao krštenju, 
inače određenom za grješnike, da 
ispuni svu pravednost. U trenutku 
Isusova krštenja, Duh, koji je pri 
prvom stvaranju lebdio nad vodama, 
silazi na Krista nagoviještajući novo 
stvaranje, a Otac obznanjuje Isusa kao 
svog ljubljenog Sina. Ivan Krstitelj 

propovijedao je krst vodom 
kao znak kajanja za grijehe da 
bi pripravio Isusov dolazak, a 
Isus svojim krštenjem vodom 
i Duhom naviješta novo 
rođenje u Duhu Svetom, 
odnosno ponovo rođenje iz 
vode i Duha koje obnovljenog 
čovjeka vodi u Božje 
kraljevstvo. U svome krštenju 

Isus očituje i svoje "poniženje" 
solidarizirajući se s ljudima i 
pokazujući svoju ljudsku narav kao 
"Jaganjac koji odnosi grijeh svijeta". 
Svojim uskrsnućem Krist je svim 
ljudima otvorio izvore krštenja, a o 
svojoj muci, koju će podnijeti, govorio 
je kao o "krštenju" kojim se sam treba 
krstiti. Krv i voda, koji su potekli iz 
probodenog boka raspetoga Isusa, 
praslika su krštenja i euharistije, 
sakramenata novog života. Otad je 
moguće "roditi se iz vode i Duha" i 
tako ući u Božje Kraljevstvo. Isusovo 
krštenje trebalo bi nas potaknuti da 
provirimo u svoju dušu i snagom 
našeg krštenja uklonimo bezbožnosti i 
sva zla koja se u nama kriju te živimo 
dosljedno kršćanskom poslanju. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Editu Stojić, Veru Živković, Vjekoslavu Tomanović, Mladena Kolarića, 

Anku Vinković i Petra Šimića, koje smo pokopali prošloga tjedna, te druge, čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 

 

DIJAMANT 
Možda si pravi dijamant. Ali dijamant sja i svijetli tek ako je izbrušen. Ima ljudi vrijednih 
poput dijamanata, samo su sirovi i neizbrušeni. Sirovost se uvijek ogleda u malim stvarima, 
na primjer: ako netko stalno zanovijeta, ako se uvijek gura naprijed, ako vidi 
ono dobro samo kod sebe, ako ne može i izgubiti, ako uvijek govori o svojoj 
bolesti, ako ne može saslušati drugoga, ako ne mari za tuđe brige.  
Možda ti je potrebno samo malo izbrusiti tvoju sirovu stranu?  
Nemoj čekati do sutra! Započni još danas! 
Pribavi si nekoliko dobrih kamenova za brušenje., npr. vlastitog muža ili ženu, prijatelja ili 
prijateljicu, ili nekog dobrog druga. Izbrušen, postat ćeš divnim draguljem. 

Phil Bosmans 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 10. siječnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 11,00 + Ivan, Terezija i Stjepan 

Iz 40,1-5.9-11; Ps 104; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 18,00 + Mila i Stanko Sopta 

PONEDJELJAK, 11. siječnja Teodozije 
 Nema mise 

1Sam 1,1-8; Ps 116; Mk 1,14-20 

UTORAK, 12. siječnja Arkadije 
18,00 

+ Josip, Petar, Ante i Ivica 
Matovina 1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mk 1,21-28 

SRIJEDA, 13. siječnja Hilarije 
18,00 + Viktor i Antonija Pokupec 

Sef 3,1-2.9-13; Ps 34; Mt 21,28-32 

ČETVRTAK, 14. siječnja Feliks 
18,00 + Katica Šubaša 

1Sam 4,1-11; Ps 44; Mk 1,40-45 

PETAK, 15. siječnja Anastazija 
18,00 Kolektivna 

1Sam 8,4-7.10-22a; Ps 89; Mk 2,1-12 

SUBOTA, 16. siječnja Marcel 
18,00 + Nikola i Ana Rukavina 

1Sam 9,1-4.17-19; 10,1a; Ps 21; Mk 2,13-17 

NEDJELJA, 17. siječnja Antun, opat 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Dragica i Stjepan Galović 

Iz 62,1-5; Ps 96; 1Kor 12,4-11; Iv 2,1-12 18,00 + ob. Markovinović i Ugarković 



PASTORALNO IZVJEŠĆE NAŠE ŽUPE ZA 2015. GODINU 
 

OSNOVNI PODACI 
Stanovnika:  12.500 
od toga: katolika:  7.000 
kršćana nekatolika:  3.000 
nekršćana: 2.500 
 

MATIČNE KNJIGE 
- sakrament krštenja primilo je 20 

krštenika (izdano je i 26 suglasnosti 
za krštenje izvan Župe) 

- sakrament euharistije prvi put je 
primilo 60 osoba (sada je 46 
kandidata za prvu pričest); 

- sakrament krizme primile su 53 
osobe (sada je 38 kandidata); 

- sakrament ženidbe sklopila su 2 
para; 

- umrlo je 66 župljana, od kojih je 
sakramente primilo njih 12; od 
preostalih 54 zna se da je bez 
sakramenata umrlo 38, za 13 se ne 
zna, a 3 je umrlo naglom smrću. 

U usporedbi sa 2014., u 2015. godini 
bilo je: 6 krštenika MANJE, vjenčana 
su 2 para MANJE, a umrlih je 2 VIŠE. 
Ove godine imamo ukupno 46 umrlih 
više nego krštenih. 
 

PASTORAL BOLESNIKA 

Svakog prvog petka u mjesecu 
sakramente je primalo 15 starijih i 
nemoćnih župljana. Sakrament 
bolesničkog pomazanja primilo je 110 
župljana.  

CARITAS 
Župni Caritas ove je godine 
organizirao 4 akcije skupljanja hrane i 
higijenskih potrepština za 20 obitelji iz 
naše Župe, te dvije akcije skupljanja 
obuće i odjeće za Caritas Zagrebačke 
nadbiskupije. 
 

MISA I PRIČEST 

Prosječan broj polaznika misa: 
nedjeljom 700, radnim danom 70, a na 
zornicama 120. Podijeljeno je ukupno 
30850 pričesti. 
 

BLAGOSLOV OBITELJI 

Ove je godine na popisu za božićni 
Blagoslov 1520 obitelji (stanje na dan 
10. prosinca 2015.), dok je 2014. 
godine bilo upisano 1680 obitelji. S 
popisa su izbrisana domaćinstva koja 
već tri godine nisu primila blagoslov. 
 

FINANCIJE 

Prema broju obitelji ove Župe (u 
2014.) i zbroju godišnjih novčanih 
priloga, svaka je obitelj u 2014. godini 
prosječno za Župu i Nadbiskupiju 
darovala 34,15 kuna (tzv. obiteljski dar 
ili lukno), dok je prosječni dar 
prigodom blagoslova obitelji iznosio 
49,78 kuna. Kad se tome pridruži i 
nedjeljna milostinja, ukupni prosječni 
godišnji prilog - po obitelji - iznosi: 
179,16 kuna, odnosno 49 lipa dnevno.  
Hvala svima. Župa nema drugih 
prihoda osim darova svojih župljana.



ŽUPNI OGLASI – 10. siječnja 2016. 
 

Danas slavimo blagdan Krštenja 
Gospodinova.  
Ovom nedjeljom završava božićno 
vrijeme, a ujedno započinje vrijeme 
kroz godinu. 

 

Svakog 10. u mjesecu častimo bl. 
Alojzija Stepinca.  
Nakon jutarnje mise, u 10 sati, imat 
ćemo euharistijsko klanjanje za 
potrebe našeg naroda i za 
kanonizaciju kardinala Stepinca. 

 

Oni župljani koji se nisu ranije 
prijavili ili nisu bili kod kuće na dan 
blagoslova obitelji, mogu se javiti za 
naknadni termin blagoslova, u 
subotu, 16. siječnja. Blagoslov 
započinje u 11 sati, a završava oko 
18 sati.  

 

Od sutra se nastavlja župna 
kateheza za prvopričesnike i 
krizmanike. 

 

Svagdanje mise opet su u 
Pastoralnom centru, u 18 sati.  

 

Kateheze za odrasle vjernike, 
srijedom nakon mise, nastavljaju se 
13. siječnja.  

 
 
 
 

 

Zajednica mladih poziva vas na novi 
ciklus kateheza i susreta, srijedom u 
20,15 sati. Veselimo se vašem 
dolasku! 

 

Župni ured je otvoren od utorka do 
petka, od 16,30 do 17,30 sati. 

 

Euharistijsko klanjanje je 
četvrtkom, od 17 do 18 sati. 
Dođite! 

 

Klub veterana 148. br. HV-a  poziva 
na euharistijsko slavlje u povodu  
24. obljetnice međunarodnog 
priznanja Republike Hrvatske, u 
petak, 15. siječnja, u 18 sati, u crkvi 
Sv. Marka  na Gornjem gradu. 

 

Mjesečni susret Hrvatske 
schönstattske obitelji održat će se u 
subotu, 16. siječnja, nakon mise u 18 
sati. 

 

Proba Dječjeg zbora je subotom u 9 
sati. Uključite djecu koja vole pjevati 
ili znaju nešto svirati.  
Zbor mladih i Mješoviti zbor trajno 
su otvoreni novim članovima. 
Pridružite se i učinite nešto lijepo 
Isusu za ljubav! 
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Župni ured: utorak-petak, 16,30-17,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 500 kom. 


