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Preobraženje na gori 
Kako u svom hodu kroz 
povijest svijeta, tako i 
u svom korizmenom 
hodu, koji je slika 
povijesnog hoda, Crkva 
uči od svoga učitelja 
Isusa Krista. 
Preobraženje na gori jedan je u nizu 
znakovitih događaja iz njegova života 
za koji možemo reći da je bio istinska 
škola onima koji su bili s njim, a u 
ovom slučaju radilo se o trojici 
apostola: Petru, Jakovu i Ivanu. 
Gospodin ih je poveo sa sobom na 
goru gdje je išao moliti s ciljem da ih 
pouči, ne samo otajstvima svoga 
božanskog života, nego i otajstvenosti 
koju zadobiva ljudski život ukoliko je 
povezan s Božjim. U odnosu na 
stvarnost svoga života, Isus je pred 
izabranim svjedocima pokazao svoju 
božansku slavu koja je bila skrivena u 
ljudskom liku. Slava, kojom je tada bio 
obdaren Isusov ljudski lik, bila je samo 
anticipacija buduće punine slave koja 
se trebala očitovati u događaju 
uskrsnuća. Kao što je pokazao 
učenicima da do slave uskrsnuća 
mogu proći samo preko sablazni križa, 
istu poruku izriče i nama danas u 

našem korizmenom hodu 
kad nam poručuje da se 
do nebeske proslave 
može doći samo 
skromnim i postojanim 
hodom odricanja, žrtve i 
križa. Tako i nama, kao 

nekad i učenicima, uklanja iz srca 
sablazan križa otkrivajući nam njegovu 
spasenjsku snagu, te razotkrivajući 
nam da se do slave uskrsnuća dolazi 
jedino po križu. Samo pritjelovljeni 
njemu u ovom velikom hodu Crkve i 
sami se poučavamo u školi njegova 
preobraženja, koje daje smisao i 
osvjetljava cilj našeg korizmenog 
hoda. Tako nam preobraženje daje 
nadu one buduće slave jer nam je Isus 
pokazao da i nas čeka ista proslava i 
preobraženje koje je on proživio na 
svome tijelu, pod uvjetom da 
samozatajno nastavimo korizmeni 
hod, to jest život u skromnosti na 
zemlji dok u punini ne doživimo snagu 
njegova uskrsnuća. Sve što je proživio 
Krist kao naša glava, to jest Glava tijela 
Crkve, proživjeti je i svakome od nas 
na svome tijelu jer smo u konačnici 
udovi njegova tijela. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Katu Mamić i Barbaru Hock, koje smo pokopali prošlog tjedna, te druge, 

čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 
 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Euharistija - za život svijeta 
 

Da bi objavio ljubav, osnovao je sakrament euharistije. Po njemu je kao uskrsnuli Gospodin 
nadvladao granice vremena i prostora i postao prisutan svakom čovjeku, u svakome 
vremenu i prostoru. To je jedinstveno bogatstvo tog dara. Isus nam se daje da bi zapečatio 
svoju blizinu i ljubav svakome tko mu se otvara i izlazi na sunce Njegove ljubavi, omogućio 
nam je svetu pričest, blagovanje njegovog presvetog i predanog tijela.  
Tim činom na poseban se način dariva svakom pričesniku. 
Nažalost, ne pričešćuju se svi. Ne izlaze svi na toplinu toga Sunca. Ne poznaju ga svi (...) 
Pričestiti se tijelom Kristovim znači prihvatiti Isusa kao temelj svog života, otvoriti se snazi 
njegove ljubavi, misliti što on misli, htjeti što on hoće, činiti ono što je njemu drago. 

Zvjezdan Linić, Učitelj je ovdje i zove te 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 12. ožujka Bernard 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Josip Ščrbec 

Post 12,1-4a; Ps 33; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 18,00 + ob. Grabar 

PONEDJELJAK, 13. ožujka Papin dan 
7,00 Na nakanu 

Dn 9,4b-10; Ps 79; Lk 6,36-38 

UTORAK, 14. ožujka Matilda 
18,00 Kolektivna 

Iz 1,10.16-20; Ps 50; Mt 23,1-12 

SRIJEDA, 15. ožujka Klement 
18,00 + Ivan Mlakar 

Jr 18,18-20; Ps 31; Mt 20,17-28 

ČETVRTAK, 16. ožujka Hilarije 
18,00 

+ Dragutin Oraić i Pavao 
Košutić Jr 17,5-10; Ps 1; Lk 16,19-31 

PETAK, 17. ožujka Patrik 
18,00 Kolektivna 

Post 37,3-4.12-13.17-28; Ps 105; Mt 21,33-43.45-46 

SUBOTA, 18. ožujka Ćiril Jeruzalemski 
18,00 + Josip i Ivka Krznarić 

Mih 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Lk 15,1-3.11-32 

NEDJELJA, 19. ožujka Josip 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Josipa i Jure Brkljačić, ob. Šešok 

Izl 17,3-7; Ps 95; Rim 5,1-2.5-8; Iv 4,5-42 18,00 + Jozo Vidović 



VOLIŠ LI ME ZAISTA? 
 

Jednog dana probudio sam se rano ujutro kako 
bih promatrao izlazak sunca. Ah, ljepotu Božjeg 
stvaranja nemoguće je opisati. Dok sam gledao, 
veličao sam Boga za njegovo divno djelo. Sjedio 
sam tamo i osjetio Božju prisutnost pored sebe. 
On me upitao: ”Voliš li me?” Odgovorio sam: 
”Naravno, Bože! Ti si moj Gospodin i Spasitelj!” 
Zatim je pitao: ”Da si tjelesno hendikepiran, bi li 
me još uvijek volio?” Bio sam zbunjen. Pogledao 
sam dolje na moje ruke, noge i preostale dijelove 
moga tijela te se iznenadio koliko stvari mogu 
uraditi, a za koje sam jednostavno mislio da mi 
pripadaju. Pa sam odgovorio: ”To bi bilo teško, ali 
ja bih te još uvijek volio.” 
Tada je Gospodin rekao: ”Kad bi bio slijep, bi li i 
tada volio ono što sam stvorio?” Kako bih mogao 
voljeti nešto ako to ne mogu vidjeti? Tada sam 
pomislio na sve slijepe ljude u svijetu te kako su 
mnogi od njih voljeli Boga i njegovo stvaralaštvo. 
Pa, odgovorio sam: ”Teško je zamisliti, ali ja bih te 
i tada volio.” 
Nadalje me Gospodin pitao: ”Da si gluh, bi li i tada 
slušao moju riječ?” Kako bih mogao bilo što čuti 
ako bih bio gluh? Tada sam shvatio. Za slušanje 
Božje riječi ne trebaju nam samo naše uši, nego 
naša srca. Odgovorio sam: ”To bi bilo teško, ali ja 
bih i tada slušao tvoju riječ.” 
Zatim je Gospodin ponovno pitao: ”Kada bi bio 
nijem, bi li i tada slavio moje ime?” Kako bih 
mogao slaviti bez glasa? Onda sam shvatio: Bog 
želi da ga slavimo iz naših srca i duša. Nije važno 
kako nam glas zvuči. I slavljenje Boga nije uvijek 
s pjesmom. Kada smo ustrajni u zahvaljivanju 
riječima i u nevoljama, mi dajemo Bogu hvalu. Pa 
sam odgovorio: ”Iako ne bih mogao pjevati, ja bih 
i tada slavio tvoje ime.” 
No, Gospodin je opet pitao: ”Voliš li me zaista?” 
S uvjerenjem hrabro i snažno, odgovorio sam 
odlučno: ”Da, Gospodine! Volim te zato što si ti 
jedini istiniti Bog!” Mislio sam kako sam dobro 
odgovorio, ali… 
Bog me je upitao: ”ZAŠTO ONDA GRIJEŠIŠ?” 
Odgovorio sam: ”Jer sam samo čovjek i nisam 
savršen.“ 
“Zašto onda u danima mira odlutaš tako daleko? 

Zašto samo u danima teškoće moliš najiskrenije?” 
Odgovorile su samo suze. 
Gospodin je nastavio: ”Zašto pjevaš samo na 
misi? Zašto me tražiš samo u vrijeme slavljenja? 
Zašto moliš tako sebično? Zašto moliš tako 
nevjerno?” Suze su mi neprekidno i dalje klizile 
niz obraze. 
”Zašto me se stidiš? Zašto ne objavljuješ 
Radosnu vijest? Zašto za vrijeme progonstva 
plačeš drugima na ramenu kada ti ja pružam 
svoje rame da plačeš na njemu? Zašto tražiš 
izgovor kada ti dajem prilike služiti u moje ime?” 
Pokušavao sam odgovoriti, ali odgovora nije bilo. 
”Tvoj život je blagoslovljen. Stvorio sam te da ne 
odbacuješ ovaj poklon. Blagoslovio sam te 
talentima da mi služiš, a ti se stalno okrećeš u 
stranu. Otkrio sam ti svoju Riječ, ali ti ne 
napreduješ u spoznaji. Govorio sam ti, ali tvoje su 
uši bile gluhe. Pokazivao sam ti svoje blagoslove, 
ali tvoje oči su bile slijepe. Slao sam ti svoje 
sluge, ali ti si sjedio lijeno, dok su oni bili otjerani. 
Čuo sam tvoje molitve i odgovorio na njih.” 
”VOLIŠ LI ME ZAISTA?” 
Nisam mogao odgovoriti. Kako bih? Bilo mi je 
nevjerojatno neugodno. Nisam imao opravdanje. 
Što sam mogao reći na sve ovo? Kad mi je srce 
glasno zaplakalo i suze potekle, rekao sam: 
”Molim te, oprosti mi Gospodine. Ja nisam 
dostojan da budem tvoje dijete.” Gospodin je 
odgovorio: ”To je moja milost, dijete moje.” 
Upitao sam: ”Zašto mi neprestano opraštaš? 
Zašto me toliko voliš?” 
Gospodin je odgovorio: ”Zato što si ti moje 
stvaralaštvo. Ti si moje dijete. Nikada te neću 
napustiti. Kada plačeš, suosjećam i plačem s 
tobom. Kad kličeš od radosti, ja ću se smijati s 
tobom. Kada si u nevolji i kloneš, bit ću s tobom i 
pomoći ću ti. Kada padneš, ja ću te podići. Kada 
si umoran, ja te nosim. Bit ću s tobom do kraja i 
uvijek ću te voljeti. Plakao sam kao nikada prije. 
Kako sam mogao biti tako ravnodušan? Koliko 
sam samo povrijedio Boga?  
Upitao sam ga: ”Koliko ti mene voliš?“ 
Gospodin je ispružio svoje ruke i vidio sam kako 
su čavlima bile probodene. Kleknuo sam pred 
noge mog Spasitelja Isusa. I po prvi puta iskreno 
se molio.  

(Nepoznati autor, Bitno.net) 



ŽUPNI OGLASI – 12. ožujka 2017. 
 

Započeli smo korizmu, 
četrdesetodnevnu duhovnu pripravu za 
proslavu Vazmenog otajstva - Uskrsa. 
Korizmeno vrijeme je vrijeme posta, 
molitve i djelotvorne kršćanske ljubavi. 
Na sve korizmene petke je 
zapovijedani nemrs.  
Pobožnost križnog puta je utorkom i 
petkom nakon mise. Na Ksaveru se 
križni put moli nedjeljom u 16 sati. 
 

Umjesto susreta u vjeronaučnoj 
dvorani, djeca školske dobi danas u 
10,30 sati, u školi, predmole krunicu. 
 

U ponedjeljak, 6. ožujka, primili smo 
Rješenje Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja, od 1. veljače, 
kojim se poništava Lokacijska dozvola 
za našu crkvu. Daljnji postupak ovisi o 
odluci Nadbiskupije koja do danas nije 
primila nikakvu tobožnju ponudu nove 
lokacije od Grada Zagreba. 
 

Zajednica mladih započela je s 
pripremnim ciklusom kateheza 
za SHKM, 29. i 30. travnja, u Vukovaru, 
pod nazivom "Krist - nada naša". 
Druga kateheza, pod naslovom 
„Strahovi i nade čovječanstva“, održat 
će se u srijedu, 15. ožujka, u 20 sati, u 
dvorani Pastoralnog centra! 
Sudjelovanje je obvezno za sve 
prijavljene, a i svi ostali su dobrodošli! 
 

Dođite na euharistijsko klanjanje 
četvrtkom, od 17 do 18 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U srijedu, 15. ožujka, nakon mise, 
pozivamo vas da poslušate 
svjedočanstvo hrvatskog 
branitelja Vilima Karlovića prema 
vlastitoj knjizi "Preživio sam Vukovar i 
Ovčaru".  Više na: vilimbook.com 
 

Sjednica ŽPV-a, u četvrtak, 16. ožujka, 
započinje misom u 18 sati. 
 

Župni vjeronauk za krizmanike 
umjesto redovitog termina sljedeća dva 
puta održat će se u subotu, 18. i 25. 
ožujka, po sljedećem rasporedu:  
A grupa – od 10 do 11,30 sati 
B grupa – od 12 do 13,30 sati 
C grupa – od 14 do 15,30 sati. 
Dolazak je obavezan, a krizmanike 
molimo da dođu na vrijeme i u terminu 
svoje grupe kako bi svaka grupa imala 
približno isti broj sudionika (što je 
važno zbog načina održavanja susreta). 
 

Tijekom 2. korizmenog tjedna provodi 
se akcija Hrvatskog Caritasa "Tjedan 
solidarnosti i zajedništva s Crkvom i 
ljudima u BiH", koja želi prikupiti 
konkretnu pomoć, te poticati javnost u 
Hrvatskoj na solidarnost, zajedništvo i 
molitvu. Uključite se: 
1. pozivom na telefon 060/9010 

(cijena poziva 6,25kn, PDV uklj.), 
2. uplatom na račun Hrvatskog 

Caritasa, IBAN: HR05 2340009 
1100080340, poziv na br. 101, 

3. novčanim darom u Župi, u nedjelju, 
19. ožujka 2017. 

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, 17 – 17,45 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


