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Osuđivanje tuđih grijeha 
Osuditi ponašanje i postupke 
druge osobe pripada jednoj od 
svakodnevnih čovjekovih radnji. 
Osuđujući tuđe grijehe često se 
dogodi da "hranimo" svoju 
dušu i "čistimo" svoju savjest 
uvjerenjem kako smo time 
učinili dobro djelo gnušajući 
se nad postupkom grješnika. 
Kao da se nama ništa takvo 
ni u primisli ne može dogoditi! A 
kada nam se ipak dogodi, naglo 
posežemo drugačijem mjerilu i tražimo 
razumijevanje smatrajući da ne 
zaslužujemo osudu. Takav dvostruki 
moral stara je i dobro znana priča i 
vjerojatno najvjernija ljudska 
karakteristika. Opraštajući preljub ženi 
koju su mu doveli, Isus pokazuje Božje 
milosrđe, ali i svu licemjernost ljudi koji 
su ženu optužili za isti grijeh koji su i 
sami načinili. Svojim praštanjem Isus 
ne opravdava, već osuđuje grijeh, ali ne 
i grješnika. I tu je temeljna razlika 
Isusovog i ljudskog djelovanja jer ljudi 
često osuđuju i grijeh i grješnika, čime 
demotiviraju grješnika na promjenu 
ponašanja. Tužitelji su svojim 
nastupom prema preljubnici ustvari 
željeli optužiti Isusa zbog kršenja 

zakona. Da je Isus javno 
osudio preljubnicu, tužili 
bi ga rimskim vlastima kao 

političkog buntovnika, a da 
je nije javno osudio, 

prekršio bi židovski zakon 
prema kojem za društveni 

zločin slijedi društvena kazna. 
Isusova šutnja i pisanje po tlu 

kao odgovor tužiteljima ustvari 
je prividna Isusova nepažnja 

kojom im ukazuje na njihovu okrutnost 
i nasilnu revnost. Pozivajući tužitelje da 
se izjasne o svojoj (bez)grješnosti, oni 
se bez riječi povlače znajući da pred 
Isusom ne mogu sakriti svoju grješnu 
nutrinu. Trebali bismo biti svjesni da se 
pred Isusom ne možemo pretvarati i 
skrivati svoje grijehe, a još manje suditi 
druge. Umjesto poziva da sudimo 
druge, trebali bismo prihvatiti Božji 
poziv da pogledamo u sebe, u vlastitu 
nutrinu. I to zbog nas samih, da 
mognemo otkriti što se u nama krije. I 
da ne zapustimo sami sebe. Jer jedino 
što na ovom svijetu stvarno možemo 
promijeniti jest da promijenimo sami 
sebe.  

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 

NAČELO I TEMELJ SV. IGNACIJA 
 

Čovjek je stvoren da Gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu 
služi i tako spasi svoju dušu, a ostale stvari na zemlji stvorene su zbog 
čovjeka, da mu budu u pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren.  
Odatle slijedi da se čovjek njima može poslužiti toliko koliko ga 
podupiru u njegovu određenju, a toliko treba da ih se otrese koliko ga 
u tome priječe.  
Stoga je potrebno da se učinimo neopredijeljenima prema svim stvorovima u svemu 
onome što je prepušteno izboru naše slobodne volje i nije zabranjeno, tako da, što se nas 
tiče, ne volimo zdravlje više od bolesti, bogatstvo više od siromaštva, čast više od sramote, 
pa tako i u svemu ostalom, želeći i birajući jedino ono što nas više dovodi k svrsi za koju 
smo stvoreni. 

Sv. Ignacije Lojolski, Duhovne vježbe 23 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 13. ožujka Leander 9,00 Za žive i pokojne župljane 

V. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Mirko i Božica Gelineo 

Iz 43, 16-21; Ps 126; Fil 3, 8-14; Iv 8, 1-11 18,00 + Nada Aido 

PONEDJELJAK, 14. ožujka Matilda 
18,00 + Anđa Martić 

Dn 13,1-9.15-18.19-30.33-62; Ps 23; Iv 8,12-20 

UTORAK, 15. ožujka Klement 
18,00 + Katarina i ob. Grečl 

Br 21,4-9; Ps 102; Iv 8,21-30 

SRIJEDA, 16. ožujka Hilarije 
18,00 + Mirjana i Mate Špehar 

Dn 3,14-20.24-25.28; Dn 3,52-56; Iv 8,31-42 

ČETVRTAK, 17. ožujka Patrik 
18,00 + Marijan Kobetić 

Post 17,3-9; Ps 105; Iv 8,51-59 

PETAK, 18. ožujka Ćiril Jeruzalemski 
18,00 Kolektivna 

Jr 20,10-13; Ps 18; Iv 10,31-42 

SUBOTA, 19. ožujka sv. Josip 

18,00 
+ Josip, Antonija i Davorin 
Babić, Josip Balog 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rim 4,13.16-18.22;  

Mt 1,16.18-21.24a 

NEDJELJA, 20. ožujka  9,00 + Željko Kirić 

NED. MUKE GOSPODNJE - CVJETNICA 10,30 Za žive i pokojne župljane 

Iz 50,4-7; Ps 22; Fil 2,6-11; Lk 22,14-23,56 18,00 + Josip, Katarina i Stjepan 



KORIZMA U OBITELJI 
 

Ove godine korizma je pomalo posebna 
jer se nalazi u jubilarnoj Godini milosrđa. 
Naime u buli jubileja „Lice milosrđa“ 
Papa upućuje vjernicima pravi korizmeni 
poziv, odnosno daje savjete za Godinu 
milosrđa: 
Radosno činimo duhovna i tjelesna djela 
milosrđa. Svi smo „pozvani živjeti 
milosrđe jer je nama prvima iskazano 
milosrđe“. 
Opraštajmo uvrede – „imperativ je koji 
kršćani ne mogu ne uzeti u obzir“. 
„Mnogo puta se čini teško oprostiti, ali 
opraštanje je sredstvo stavljeno u krhke 
ljudske ruke da bi se postiglo mir u srcu i 
živjelo radosno“. 
„Ne sudimo i ne osuđujmo, klonimo se 
ljubomore i zavisti i postajmo tako oruđa 
oproštenja“. 
Otvarajmo svoje srce egzistencijalnim 
periferijama – donosimo utjehu i 
solidarnost onima koji u današnjem 
svijetu žive „nesigurnost i patnju“, 
„mnogobrojnoj braći i sestrama lišenima 
dostojanstva“. 
 

Obitelj - povlašteno mjesto za iskustvo 
praštanja 
 

Kao povlašteno mjesto u kojem se može 
živjeti iskustvo radosti praštanja Papa vidi 
obitelj. Obitelj je temeljna zajednica 
društva i Crkve, mjesto u kojem se žive 
najintimniji i najbliži odnosi i 
komunikacija. Upravo je zato obitelj 
mjesto i najvećih međusobnih ranjavanja i 
uvreda. „Praštanje je bit ljubavi koja može 
razumjeti pogreške i ispraviti ih. U obitelji 
se odgaja za oprost, zato što smo sigurni 
da ćemo u njoj pronaći razumijevanje i 
podršku, unatoč pogreškama koje 
možemo učiniti.“ 

Poziv na hodočašće 
 

Korizma je vrijeme u kojem smo 
najsvjesniji vlastite prolaznosti. Već od 
samog čina pepeljenja na Pepelnicu i riječi 
svećenika: „Sjeti se, čovječe, da si prah i 
da ćeš se u prah pretvoriti!“ pa do Velikog 
petka i Isusove smrti na križu, osjećamo 
da smo pozvani ne sijati u ovo propadljivo 
tijelo, nego ljubavlju i žrtvom sijati za 
vječnost. Stoga je za sve obitelji vrlo 
zanimljiv još jedan Papin savjet, a taj je da 
se učini jedno hodočašće jer „milosrđe je 
cilj koji treba postići, a koji zahtijeva 
predanost i žrtvu“.  
Ovo hodočašćenje može biti trostruko: 
 
1. Hodočašće u neko svetište 
I Sveta Obitelj hodočastila je u Jeruzalem 
kad je Isus imao dvanaest godina i kad su 
ga „izgubili u Hramu“. Važno je to iskustvo 
kad cijele obitelji zajedno hodočaste, 
posebno kad i s drugim obiteljima 
svjedoče i pokazuju svojoj djeci kako 
zajedno idu prema jednom te istom cilju. 
Ovdje je posebno važno shvatiti da 
hodočašće ne završava kada dođemo do 
cilja, nego kad se vratimo kući i nastavimo 
svakodnevni život, primjenjujući stečene 
duhovne plodove. Primjer toga je Isus koji, 
po povratku iz Hrama, „bijaše poslušan“ 
Mariji i Josipu. 
 
2. Hodočašće na nedjeljnu misu 
I ovdje nam Sveta Obitelj može biti 
uzorom – naime, svake su subote išli u 
sinagogu slušati riječi Zakona i Proroka. 
Ljepota nedjeljnih odlazaka na misu je to 
obiteljsko zajedništvo: kad očevi, majke i 
djeca zajedno idu u kuću Gospodnju kako 
bi posvetili taj blagdan ili sljedeći tjedan 
molitvom. To je pouka i za naše obitelji. 
Nastavit će se. 

kristofori.hr 



ŽUPNI OGLASI – 13. ožujka 2016. 
 

Danas završavamo prikupljanje suhe 
hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti u školu 
do večernje mise ili odmah nakon mise 
u Pastoralni centar. Pozivamo sve, koji 
žele pomoći u pripremi i podjeli paketa, 
da dođu večeras u Pastoralni centar. 

 

Pobožnost križnog puta je utorkom i 
petkom u 17,30 sati u kapeli, a 
nedjeljom u 16 sati, na Ksaveru. 
 

Nastavljaju se susreti zajednice mladih, 
srijedom, u 20 sati. Korizmeni ciklus 
završavamo molitvenim susretom s 
pjesmama iz Taizéa, kao pripremom za 
Uskrs. Veselimo se vašem dolasku! 
 

Tradicionalni križni put za mlade na 
Ksaveru ove će se godine održati u 
petak, 18. ožujka, u 20 sati, a predvodit 
će ga zagrebački nadbiskup kardinal 
Josip Bozanić. 
 

Velika uskrsna ispovijed bit će uoči 
Cvjetnice, u subotu, 19. ožujka, od 16 
do 18 sati u školi. Iskoristite mogućnost 
za sakrament pomirenja jer će na 
raspolaganju biti više svećenika. 
Potražite u molitveniku prijedlog ispita 
savjesti (10BZ, 5CZ, 2ZLj, 7GG, ili 8B), 
dobro se pripremite i dođite - svi! 
Misa će također toga dana biti u školi. 
Kantautorica Ksenija Sopić će nakon 
mise održati koncert suvremene 
duhovne glazbe. Svakako dođite! 

 
 
  

 

Mjesečni susret Hrvatske 
schönstattske obitelji održat će se u 
subotu, 19. ožujka. Susret će ovaj puta 
iznimno, zbog pokorničkog bogoslužja i 
koncerta, biti prije mise, u 17 sati. 

 

Iduće nedjelje slavimo Nedjelju Muke 
Gospodnje ili Cvjetnicu. Mise će biti u 
9, 10,30 i 18 sati, a na početku svake bit 
će blagoslov grančica koje, uz 
dobrovoljni prilog, možete dobiti ispred 
škole.  
Misa u 10,30 sati, s pjevanjem Muke 
Gospodnje, započinje blagoslovom 
grančica u školskom dvorištu, a zatim 
svi u procesiji ulazimo u „crkvu“. 

 

Na Cvjetnicu završava akcija Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije »Srcem se 
najviše daje«. Kutijice za prikupljanje 
dobrotvornih priloga donesite na misu i 
položite na stol kod oltara. 

 

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih 
bit će u utorak, 22. ožujka, od 9 sati.  
 

USKRS 
 

Veliki četvrtak - 19 sati: Misa večere 
Gospodnje 

Veliki petak - 15 sati: Križni put u parku; 
19 sati: Služba Muke Gospodnje 

Velika subota - 20 sati: Vazmeno 
bdijenje 

Uskrs - 7, 9 i 11 sati: mise 
Uskrsni ponedjeljak - 9 i 11 sati: mise 
 

OD 29. OŽUJKA MISE ĆE BITI U 19 SATI! 

 
ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 

A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 
T: 01/ 6050 444  F: 01/ 4103 010  M: 091/ 7362 094  IBAN: HR34 2340009 1110672315 

Župni ured: utorak-petak, 16,30-17,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


