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Liječiti sljepoću čovječanstva 
Jedan od Isusovih sedam 
čudesnih znakova, koje je 
sveti Ivan opisao u svome 
evanđelju, jest i čudo 
ozdravljenja slijepca od 
rođenja. Ovo čudo nosi 
dalekosežniju poruku, 
nego što je samo darivanje vida 
jednom slijepom čovjeku. Zato su 
mnogi tumači Ivanova evanđelja i bili 
uvjereni da nam evanđelist prenosi 
mnogo sadržajniju poruku i da nas 
suočava s istinama koje nadilaze samo 
izlječenje slijepoga, što se iščitava iz 
mnoštva znakovitih detalja kojima 
obiluje opis. Ta poruka tiče se sljepoće 
cijeloga ljudskog roda koji je slijep 
poradi grijeha koju mu je oduzeo 
duhovnu sposobnost vida.  
Slijepac od rođenja slika je ljudskoga 
roda i svakog čovjeka jer se svi rađaju 
"slijepima" i žive u zastrašujućoj 
"sljepoći". Radi se o sljepoći za Boga, 
Božju istinu i Božje vrijednosti. Do 
takve sljepoće ljude dovodi grijeh, i 
iskonski, i osobni, na što je Isus 
farizejima jasno ukazao, ali, kao što 
sljepoća nije samo sljepoća jednog 
čovjeka, tako ni ozdravljenje nije samo 
ozdravljenje jednoga čovjeka, nego 

cijelog ljudskog roda. 
Liječeći ovog slijepog 
čovjeka, Isus liječi cijeli 
ljudski rod od sljepoće 
grijeha. 
Korizma je u kršćanskoj 
starini bila povlašteno 

vrijeme liječenja duhovnog pogleda od 
opake mrene grijeha koji je potpuno 
zamutio i onemogućio vid ljudima, te 
priprava za krštenje u uskrsnoj noći. 
Novokrštenici su po krštenju bili 
osposobljeni vidjeti Boga licem u lice 
po njegovom svetom poslaniku Isusu 
Kristu, koji je Crkvi povjerio svoju vlast 
liječenja duhovnog vida, to jest, 
oslobađanja od prljavštine grijeha.  
Iskoristimo, stoga, i mi korizmeno 
vrijeme prisjećanjem na svoje krštenje, 
na trenutak kad nas je Gospodin 
prosvijetlio. Ne smetnimo s uma da je 
zato jedna od naših važnih obveza 
boriti se protiv pogubne sljepoće 
grijeha koja onečišćuje ljudski duh. 
Primajući sveto krštenje potpuno smo 
izliječeni od te sljepoće i ne dopustimo 
da nam grijeh i mentalitet ovoga svijeta 
ponovno oduzmu vid. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

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

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

(...) Neka mi se rugaju ti drznici, koji još nisu spasonosno poniženi i smrvljeni od 
Tebe, Bože moj. 
Ali ja ću Ti ipak ispovjediti svoje sramote, a na Tvoju slavu (Ps106,47).  
Dopusti mi, molim te, i daj mi da obiđem u sadašnjoj pameti prošle putove svoje 
zablude i da Ti žrtvujem žrtvu hvale (Ps 50,14). 
Što sam, naime, ja sebi bez Tebe, nego vođa u propast? 
Ili što sam kad mi je dobro nego dijete koje siše Tvoje mlijeko ili uživa Tebe, hranu 
koja se ne kvari? I kakav je čovjek, bilo koji čovjek, ako je samo čovjek? 
Ali neka mi se rugaju jaki i moćni, a ja slab i nemoćan hoću, evo, ispovijedati se 
Tebi. 

Aurelije Augustin, Ispovijesti

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 26. ožujka srijemski mučenici 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 Na čast BDM 

1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23; Ef 5,8-14; Iv 9,1-41 18,30 + Alojzije Batušić 

PONEDJELJAK, 27. ožujka Rupert 
7,30 Na nakanu 

Iz 65,17-21; Ps 30; Iv 4,43-54 

UTORAK, 28. ožujka Siksto 
18,30 Kolektivna 

Ez 47,1-9.12; Ps 46; Iv 5,1-3a.5-16 

SRIJEDA, 29. ožujka Ćiril 
18,30 + Marija Lenić 

Iz 49,8-15; Ps 145; Iv 5,17-30 

ČETVRTAK, 30. ožujka Leonard 
18,30 + Rajna i Ivan Pavešić 

Izl 32,7-14; Ps 106; Iv 5,31-47 

PETAK, 31. ožujka Amos 
18,30 Kolektivna 

Mudr 2,1a.12-22; Ps 34; Iv 7,1-2.10.25-30 

SUBOTA, 1. travnja Hugo 
18,30 + Olga i Juraj Osterman 

Jr 11,18-20; Ps 7; Iv 7,40-53 

NEDJELJA, 2. travnja Franjo Paulski 9,00 Za žive i pokojne župljane 

V. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Matko i Neda Kovačušić 

Ez 37,12-14; Ps 130; Rim 8,8-11; Iv 11,1-45 18,30 + Radovan i Nevenka Stanojević 



PROGLAS GODINE SVETOG JOSIPA  
U ZAGREBAČKOJ NADBISKUPIJI 

 

Na 330. obljetnicu otkako je Hrvatski 
sabor jednoglasno izabrao svetog Josipa 
za posebnoga zaštitnika Kraljevstva 
Hrvatske, zagrebački nadbiskup kardinal 
Josip Bozanić proglasio je u nedjelju, 19. 
ožujka 2017. Godinu svetog Josipa na 
području Zagrebačke nadbiskupije. 
Proglasom se ujedno i određuje da 
posebno žarište te Godine bude 
Nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovcu u 
kojem će se moći primiti milost oprosta 
svakog dana tijekom Godine sv. Josipa. 
Osim toga, nastavlja Kardinal, neka se 
posebna pozornost vjernika usmjeri na 
slavlja i događanja u župama, crkvama i 
kapelama te u ustanovama i zajednicama 
kojima je sveti Josip naslovnik. „Na dan 
slavlja ili posebnoga pastoralnog događaja 
u tim će se crkvama moći primiti milost 
oprosta. Taj se oprost proteže i na sve 
župe Zagrebačke nadbiskupije prigodom 
slavlja na čast sv. Josipu tijekom te 
Godine“, stoji u Proglasu. 
Kardinal izražava želju da nas u proslavi 
Godine sv. Josipa vodi divni uzor, blaženi 
Alojzije Stepinac, veliki štovatelj svetoga 
Josipa, da bi zajedno s njime ponavljali: 
„Mi s veseljem možemo danas 
konstatirati, da štovanje i ljubav prema sv. 
Josipu nisu jenjali u hrvatskome narodu, 
nego da rastu iz dana u dan“ (Propovijed 
na otvorenju župe sv. Josipa, Zagreb, 
Trešnjevka, 20. lipnja 1937.). 
„U otajstvu spasenja sveti je Josip vršio 
očinsku zadaću prema Isusu i bio je 
postavljen na čelo Svete Obitelji. Već nam 
to pokazuje njegovo življenje odnosa s 
Bogom, Stvoriteljem, ali jednako tako i 
odnosa prema dvama gorućim pitanjima 
za čovjeka i narod: pitanje otajstva života i 

pitanje obitelji“, ističe Kardinal u svome 
Proglasu, dodajući da je ova Godina 
prigoda da mi, vjernici Zagrebačke 
nadbiskupije, dok slavimo njenu Drugu 
sinodu u poniznosti osluškujući Duha 
Svetoga te moleći snagu njegovih darova, 
razmatramo svoj poziv i u njemu živimo 
po primjeru svetoga Josipa. 
Pozvao je da uvijek pred sobom imamo 
velike nakane Crkve u izravnoj 
povezanosti i s hrvatskim društvom u 
kojemu živimo: otvorenost životu koji 
dolazi od Boga, zaštita najslabijih, 
uključujući nerođene, briga o obitelji i 
promicanje obiteljskih vrijednosti, odgoj i 
skrb za djecu i mlade, nesebičnost i 
samozatajnost u vršenju službe, zauzetost 
u pravednosti i milosrđu, briga za 
potrebite, primjeren odnos prema radu, 
smirena suočenost s ljudskom smrtnošću. 
Na kraju Proglasa Kardinal je pozvao 
župne zajednice, redovnike i redovnice, te 
vjernike laike da se tijekom Godine upute 
na hodočašće u Nacionalno svetište sv. 
Josipa u Karlovac, te najavio da će u 
Svetištu, u subotu 10. lipnja 2017. godine, 
predvoditi središnje slavlje proglašene 
Godine. 
„Potičem svakog vjernika i vjernicu da na 
čast svetom Josipu mole osobno i 
zajednički u obliku raznih pobožnosti, 
osobito za obitelji, Domovinu te za našu 
Crkvu zagrebačku koja je na sinodskom 
hodu u novosti života“, zaključio je 
Kardinal. 
Godina svetog Josipa na području 
Zagrebačke nadbiskupije trajat će do 19. 
ožujka 2018. godine. 
 

Cijeli Proglas mozěte procǐtati na web-
stranici Zagrebacǩe nadbiskupije 
(www.zg-nadbiskupija.hr) i nasě Župe 
(www.zupa-bl-stepinac.hr). 

http://www.zg-nadbiskupija.hr/proglas-godine-svetog-josipa-u-zagrebackoj-nadbiskupiji
http://www.zupa-bl-stepinac.hr/static/media/uploads/dokumenti/2016-2017/2017-proglas_godine_svetoga_josipa.pdf


ŽUPNI OGLASI – 26. ožujka 2017. 
 

Započeli smo korizmu, 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 utorkom je i 
petkom nakon mise. Na Ksaveru se 
križni put moli nedjeljom u 16 sati. 
 

U akciji Hrvatskog Caritasa "Tjedan 
solidarnosti i zajedništva s Crkvom i 
ljudima u BiH" prikupili smo 2.800 
kuna priloga. Hvala svima! 
 

Danas je susret djece školske dobi, u 
10,30 sati, Pastoralnom centru. 
 

S promjenom zimskog u ljetno 
računanje vremena, od danas je 
večernja misa u 18,30 sati! 
 

Pozivamo učenike osnovnih i srednjih 
škola koji trebaju instrukcije da se 
prijave putem obrasca na našoj web-
stranici. 
 

Zajednica mladih nastavlja pripremni 
ciklus kateheza za SHKM u Vukovaru, 
pod nazivom "Krist - nada naša". 
Četvrta kateheza, pod naslovom 
„Mojih pet minuta slave", održat će se 
u srijedu, 29. 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 18,30 sati. 
 

I ove korizme organiziramo akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Svoje darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka do subote, od 30. 
ožujka do 1. travnja, od 17,30 do 18,30 
sati, u Pastoralni centar, a u nedjelju, 2. 
travnja, u školu, prije bilo koje mise. 
Pozivamo sve koji žele pomoći u 
pripremi i podjeli paketa da dođu u 
Pastoralni centar, u nedjelju, 2. travnja, 
nakon večernje mise.  

 

Obiteljska zajednica naše Župe poziva 
vas na predavanje Velimira Jurkovića 
„Komunikacija u obitelji“, u prostorima 
škole Jure Kaštelana, u subotu, 1. 
travnja, u 16 sati.  
Ako imate djecu, a ne znate kome ih 
ostaviti na čuvanje, povedite i njih. Dok 
su roditelji na predavanju, djecu će 
animirati mladi naše župe. 

 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 

 

Velika uskrsna ispovijed bit će uoči 
Cvjetnice, u subotu, 8. travnja, od 16,30 
do 18 sati, u školi. Misa će također toga 
dana biti u školi. Iskoristite ovu 
mogućnost! 

 

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih 
bit će u utorak, 11. travnja, od 9 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, 17 – 18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 

http://www.zupa-bl-stepinac.hr/instrukcije/ucenik/

