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Nedjelja palmi o Muci Gospodnjoj  
Od davnina se palma – u 
krajevima gdje je rasla – 
smatrala stablom 
života. Simbolizirala je 
mušku i žensku 
plodnost, ali i 
dugovječnost i sretnu 
starost. Zbog njezine prirodne 
karakteristike da joj lišće nikada ne 
opada i da je uvijek istog zelenila, te 
zbog njezine postojanosti i snage, već 
su stari Rimljani u njoj vidjeli simbol 
pobjede. Preuzimajući palmu kao 
simbol Kristove vazmene pobjede, 
jeruzalemski kršćani okupljali su se od 
4. st. u nedjelju prije Uskrsa na 
Maslinsko brdo kako bi slavili 
bogoslužje riječi te navečer u procesiji 
s granama palme ili masline ulazili u 
Jeruzalem želeći ponovno uprisutniti 
Isusov mesijanski ulazak u Jeruzalem 
pred početak muke. Tako je ta 
nedjelja dobila naziv Nedjelja palmi o 
Muci Gospodnjoj. Običaj se proširio po 
Europi, a u krajevima gdje nije bilo 
palmi, upotrebljavalo se drugo cvijeće, 
te je običaj, umjesto izvornog, dobio 
naziv Cvjetnica.  
Bogoslužje Cvjetnice ima dvostruki 
značaj: prvi - svečani Isusov ulazak u 

Jeruzalem i drugi -pjevanje 
ili čitanje Muke Isusove. 
Isus ulazi u Jeruzalem da s 
učenicima proslavi Pashu – 
prijelaz s ovog u Božji 
svijet, čime pobjedonosno 
naviješta pobjedu nad 

grijehom i smrti. Iako ga je u tom 
trenutku mnoštvo slavilo i klicalo mu, 
samo pet dana poslije željeli su ga 
razapeti. Zato procesija s palminim 
granama i izvještaj o Isusovoj muci na 
Cvjetnicu izražavaju bit vazmenog 
misterija – kroz muku, smrt i 
poniženje Krist dolazi do života - 
pobjede i ulazi u svoju slavu. Na taj 
način Cvjetnica nas uvodi u misterij 
Velikog petka. Liturgijsko slavlje 
Cvjetnice želi u našim srcima začeti 
radost vječnog života koju nam donosi 
uskrsna noć jer kršćani u Kristu vide 
nadu i pouzdanu vjeru u nastavak 
života u vječnosti. Upravo je Cvjetnica 
simboličko podsjećanje na to 
vjerovanje. No, i za one koji nisu 
kršćani, ovaj blagdan može biti povod 
za radost ako u njegovu simbolu 
otkriju svoj život koji je vrijedan 
pozornosti i ljubavi. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Danicu Jablan i Antu Ivića, koje smo pokopali prošloga tjedna, i druge, čija 

je godišnjica smrti ovih dana, molimo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! 
 

Kad te zaborave ili zanemare, a ti si sretan i nisi uvrijeđen – to 
je umiranje sebi. Kad ne poštuju tvoj savjet i ismijavaju tvoje 

mišljenje, a ti to primaš strpljivo, tiho, s puno ljubavi i ne dopuštaš da u tvom srcu raste 
gorčina – to je umiranje sebi. Kad s ljubavlju i strpljivo podnosiš nered, nepravilnosti, 
sporost i dosadu … i izdržavaš je kao što je to Isus izdržavao – to je umiranje sebi. Kad ti 
nikad nije stalo da budeš glavni u razgovoru, da nabrajaš svoja dobra djela, tražiš pohvalu 
za svoje djelo, i kad zaista želiš biti nepoznat – to je umiranje sebi. Kad si u stanju gledati 
brata ili sestru kako napreduju i kako su u blagostanju, a možeš se s njima iskreno radovati 
i ne osjećaš zavist premda si u većoj potrebi od njih – to je umiranje sebi. Kad si zadovoljan 
bilo kojom hranom, bilo čime što ti se daruje, bilo kojom odjećom, klimom, vremenom ili 
društvom – to je umiranje sebi. Kad možeš podnijeti ispravke, kad se možeš ponizno 
pokoriti iznutra kao i izvana, bez ikakve pobune ili ogorčenja u svom srcu – to je umiranje 
sebi.         Nepoznati autor 

RASPORED MISA 

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 

PONEDJELJAK, 21. ožujka Serapion 
18,00 + Mara i Slavko, ob. Majcen 

Iz 42,1-7; Ps 27; Iv 12,1-11 

UTORAK, 22. ožujka Nikola Owen 
18,00 + Marijan Postružin 

Iz 49,1-6; Ps 71; Iv 13,21-33.36-38 

SRIJEDA, 23. ožujka Turibije 
18,00 + Ana Galović 

Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25 

ČETVRTAK, 24. ožujka  VELIKI ČETVRTAK 
19,00 MISA VEČERE GOSPODNJE 

Izl 12,1-8.11-14; Ps 116; 1Kor 11,23-26; Iv 13,1-15 

PETAK, 25. ožujka VELIKI PETAK 
19,00 SLUŽBA MUKE GOSPODNJE 

Iz 52,13-53,12; Ps 31; Heb 4,14-16; 5,7-9; Iv 18,1-19,42 

SUBOTA, 26. ožujka VELIKA SUBOTA 
20,00 VAZMENO BDJENJE 

Post 1,1–2,2; Rim 6,3-11; Ps 118; Lk 24,1-12 

NEDJELJA, 27. ožujka  7,00  

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA 9,00 Za žive i pokojne župljane 

Dj 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9 11,00 + Dragica i Josip Bunčić 

UMIRANJE SEBI 



KORIZMA U OBITELJI 
 

(nastavak) 
 

3. Hodočašće života 
Utješno je razmatrati nad tim da su Marija 
i Josip također morali Isusa učiti moliti. To 
je i danas zadatak svake obitelji – 
primjerom i svjedočanstvom vlastite i 
obiteljske molitve pokazati i naučiti djecu 
da zavole molitvu i da im molitva postane 
način životnog hodočašćenja. Što može 
biti ljepše od blagoslova koji otac i majka 
udjeljuju svojoj djeci na početku i svršetku 
svakoga dana, ocrtavajući na njihovu čelu 
znak križa? Jednako je tako važno da se 
obitelji zajedno kratko pomoli prije jela 
kako bi zahvalila Gospodinu za darove i 
naučila kako ih dijeliti s potrebitima. 
 
Pouzdanje u obitelj 

Gledano kroz ove Papine savjete, 
korizmeno vrijeme nam doista ne mora 
biti „teret“, nego veliki privilegij i izazov da 
u njemu pokušamo učiniti od naših obitelji 
„mjesta praštanja“ i „mjesta 
hodočašćenja“ prema vječnom Uskrsu.  
Nemojmo izgubiti pouzdanje u obitelj. 
Prekrasno je kad uvijek možemo otvoriti 
svoje srce drugome, ništa ne držeći 
skrivenim. Gdje je ljubav, tamo je i 
razumijevanje i oprost. Svima vama, drage 
obitelji, povjeravam to tako važno 
poslanje, koje je više nego ikada potrebno 
svijetu i Crkvi. 

kristofori.hr 
 

BARJACI KREĆU KRALJEVI, 
OTAJSTVO KRIŽA SJAJI SE, 

NA KOM ŽIVOT UMRIJE 
I SMRĆU LJUDE OŽIVI. 

POBOŽNOST KRIŽNOGA PUTA  
ZA OSOBE S INVALIDITETOM 
 

Pobožnost križnoga puta za osobe s 
invaliditetom, članove njihovih obitelji 
i vjernike grada Zagreba bit će na 
Veliki petak, 25. ožujka, s početkom u 
15 sati, na Šumskoj stazi Bliznec ispod 
Sljemena. Križni put predvodi mons. 
Ivan Šaško, pomoćni biskup 
zagrebački, a organizira Župa sv. Petra 
i Pavla – Bešići. 

 

CJELODNEVNO ISPOVIJEDANJE  
U ZAGREBAČKOJ KATEDRALI 

 

U zagrebačkoj će katedrali u srijedu, 16. 
ožujka, započeti cjelodnevno 
ispovijedanje, koje će trajati sve do 
svetkovine Uskrsa. 
Vjernici se mogu ispovjediti svakoga dana 
od 7 do 19 sati, a od utorka, 22. ožujka, do 
20,30 sati. 
 

Prilika za potpuni oprost 
Otvaranjem Vrata milosrđa u nedjelju, 13. 
prosinca 2015. godine, počeo je Jubilej 
milosrđa u Zagrebačkoj nadbiskupiji. 
Tako će zagrebačka katedrala sve do 20. 
studenog 2016. godine imati posebno 
jubilejsko značenje, odnosno biti posebno 
mjesto potpunog oprosta. 
Da bi se primio potpuni oprost, potrebno 
je: 
1. ispovjediti se; 
2. pričestiti se; 
3. izmoliti molitve na nakanu Svetoga 
Oca prigodom hodočašća u jubilejsku 
crkvu. To mogu biti molitve: Vjerovanje, 
Oče naš, Zdravo Marijo (ili drugi 
marijanski zazivi) Slava Ocu. 
 

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije 



ŽUPNI OGLASI – 20. ožujka 2016. 
 

HVALA svima koji su se uključili u 
karitativnu akciju za najugroženije 
župljane. Podijelili smo 22 paketa 
namirnica i higijenskih potrepština! 
 

Danas završava akcija Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije »Srcem se 
najviše daje«. Na stol kod oltara 
možete položiti kutijice u kojima ste 
kroz korizmu prikupljali priloge. 
Podsjećamo, 50% prikupljenih 
sredstava ide za CZN, a drugih 50% 
za Župni Caritas. Hvala svima! 
 

Danas su mise u 9, 10,30 i 18 sati, a 
na početku svake bit će blagoslov 
grančica koje, uz prilog za potrebe 
Župe, 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“. 

 

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

 

Zajednica mladih poziva vas na novi 
susret ove srijede u 20 sati, na 
kojem će moliti križni put.  

 

OD 29. OŽUJKA DO 29. LISTOPADA 
MISE ĆE BITI U 19 SATI! 

 
 
 
 
 
 
 

 

VELIKI TJEDAN 
 

Na Veliki četvrtak pozivamo vas na 
Misu posvete ulja, u katedrali, u 10 sati. 
Župni ured ne radi od Velikog četvrtka 
do Uskrsnog ponedjeljka. Na Veliku 
subotu i Uskrs nema ispovijedi. 
 

VELIKI ČETVRTAK: u 19 sati, Misa 

večere Gospodnje, s obredom pranja 
nogu. Nakon mise prigodna pobožnost. 

VELIKI PETAK:  

* U 15 sati križni put u parku. 
* U 19 sati Služba Muke Gospodnje, s 
klanjanjem križu. Nakon obreda 
prigodna pobožnost te prikupljanje 
priloga za pomoć kršćanskoj zajednici u 
Svetoj Zemlji ("za Božji grob").  
Na Veliki petak obavezan je post i 
nemrs. Istoga dana započinje devetnica 
Božjem milosrđu. 

VELIKA SUBOTA:  

* Od 9 do 12 sati molitva „kod groba“. 
* U 20 sati Vazmeno bdjenje započinje 
blagoslovom ognja ispred škole, a 
tijekom slavlja uz upaljene svijeće 
obnovit ćemo krsna obećanja.  
Nakon bdjenja bit će blagoslov hrane.  

USKRS – mise su u: 7, 9 i 11 sati. 

Blagoslov hrane bit će nakon svake 
mise. Na Uskrs nema večernje mise. 

USKRSNI PONEDJELJAK -  mise u 9 i 

11 sati. 
 

Oni koji žele darovati prilog za cvijeće i 
ostale potrebe za Uskrs mogu to učiniti 
u Uredu ili 'sakristiji' nakon mise. 
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