
Zašto je Isus uopće došao među nas?

Zašto je Ivan Krstitelj predstavio Isusa kao 

Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe 

svijeta? Mogao je Ivan reći za Isusa: 

"Evo onoga koga nam Bog šalje da nas 

izliječi od svih naših bolesti, da poboljša 

standard našega života, da nam donese 

raj na Zemlju i da ispuni sve naše želje". Sve je 

to Isus mogao učiniti. Međutim, Ivan je imao pravo 

što je Isusa navijestio upravo kao Jaganjca 

Božjega koji uzima na se grijehe svijeta. Grijeh je 

ono što najviše opterećuje čovjeka, grijeh je zlo 

koje razara ljudsku dušu, grijeh ostavlja gorki 

osjećaj krivnje u duši grešnika, a taj se gorki 

osjećaj krivnje vrlo često prelije i na tijelo 

uzrokujući mu razne psihosomatske bolesti. Krajnji 

učinak grijeha je smrt. Ona je ušla u svijet 

đavolskom zavišću, kao što nam svjedoči Biblija. 

Đavao je otac laži i začetnik grijeha. Tko griješi, 

dolazi od đavla, jasno piše u Svetom pismu. Grijeh 

je, dakle, najveće zlo, jer je uzrok smrti i svih 

drugih nevolja i zala koje napadaju čovjeka.  

Isus je došao upravo zato da nas oslobodi od 

grijeha. Isus je to i učinio kad je umro za naše 

grijehe. Nakon Kristove pomirne žrtve, njegove 

otkupiteljske smrti na križu, svaki koji povjeruje u 

ljubav Isusovu ima pristup vječnom životu. 

Čovjek je sposoban sagriješiti, ali nije u njegovoj 

moći da se sam oslobodi grijeha. Upravo zato 

dolazi Isus na zemlju da nas oslobodi od toga 

tereta koji nas pritišće i pred kojim smo mi sami 

nemoćni. Religije Istoka, kao što su budizam i 

hinduizam, kao i mnoge sekte koje se danas šire 

po svijetu, ne znaju za Kristovu otkupiteljsku žrtvu 

na križu, nego problem grijeha i krivnje 

nastoje riješiti sami, vjerovanjem u 

reinkarnaciju, odnosno, prihvaćanjem 

neumoljivog zakona karme po kojem se 

duša mnogobrojnim reinkarnacijama, 

prisilno, bez svoje volje, oslobađa tereta 

zla i krivnje te na koncu ulazi u zajedništvo 

s Bogom, odnosno gubi se u Bogu. Kršćansko 

vjerovanje ne prihvaća neumoljivi zakon karme, 

nego vjeruje u oproštenje grijeha Kristovom žrtvom 

na križu i zato se s pravom nada uskrsnuću tijela i 

vječnom životu. Kršćansko vjerovanje završava 

riječima: "Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni". 

Život vječni nam može darovati samo Bog. On je to 

i učinio po svome Sinu koga je po Duhu Svetom 

objavio ovome svijetu. Ivan Krstitelj je vidio kako 

na krštenju na Isusa silazi Duh Sveti i ostaje na 

njemu. Zato je Ivan mogao s pravom reći: I ja sam 

to vidio i svjedočim: on je Sin Božji. To je i naša 

dužnost: svjedočiti ovome svijetu da je Isus Sin 

Božji i da je nam je vječno spasenje darovano u 

njegovu imenu. 

Euharistija koju slavimo ima u svome središtu 

Isusa kao nevinog Jaganjca Božjega koji oduzima 

grijehe svijeta. Euharistija je naša hrana za život 

vječni. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će 

uvijeke, kaže Isus. A tko ne bude jeo od ovoga 

kruha, nema života u sebi. Neka nam Gospodin 

udijeli svoju milost da se obnovimo u svojoj vjeri u 

Isusovu nazočnost u Euharistiji i da ga čistog srca i 

s ljubavlju što češće primamo. Neka On, prisutan u 

Euharistiji, bude prisutan i u našem životu, ovdje 

na Zemlji i u vječnosti. 

p. Mijo Nikić, DI 
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Naša Župa zahvaljuje i moli:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Blažicu Nujić koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 

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

SHKM Zagreb 2020. 
Pod geslom Što god vam rekne, učinite! (Iv 2, 5), u Zagrebu će se 9. i 10. svibnja ove 
godine održati Susret hrvatske katoličke mladeži.  
Otvorite svoje domove mladima koji će doći na Susret. Mladi hodočasnici trebaju 
smještaj od petka, 8. svibnja, navečer, do nedjelje, 10. svibnja. Ako želite ugostiti 
hodočasnike, možete se prijaviti putem obrasca na župnoj mrežnoj stranici ili 
ispunjavanjem pismenog obrasca što ste ga dobili prigodom blagoslova obitelji, te 
danas ispred škole. Prijave traju do kraja siječnja. 

facebook.com/SHKM2020 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 19.  siječnja Mario 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Marija, Stjepan i Josip 

Iz 49, 3.5-6; Ps 40; 1Kor 1, 1-3; Iv 1, 29-34 18,30 + Ratko Barjašić 

PONEDJELJAK, 20.  siječnja Fabijan i Sebastijan 
 Nema mise. 

1Sam 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18-22 

UTORAK, 21.  siječnja Agneza 
18,30 Kolektivna 

1Sam 16, 1-13; Ps 89; Mk 2, 23-28 

SRIJEDA, 22.  siječnja Vinko 
18,30 + ob. Brezović i Banić 

1Sam 17, 32-51; Ps 144; Mk 3, 1-6 

ČETVRTAK, 23.   siječnja Emerencijana 
18,30 + Ana Galović 

1Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12 

PETAK, 24.  siječnja Franjo Saleški 
18,30 Kolektivna 

1Sam 24, 3-21; Ps 57; Mk 3, 13-19 

SUBOTA, 25.  siječnja Obraćenje sv. Pavla 
7,30 + ob. Šekutor 

Dj 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18 

NEDJELJA, 26.  siječnja Timotej i Tit 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Marija i Jakob Ivček 

Iz 8, 23b- 9, 3; Ps 27; 1Kor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23 18,30 + Nada i Dujo Smokrović 



 

KRATKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU 

OSNOVNI PODATCI 
Stanovnika:  10 213 

od toga: katolika:  6 958 

kršćana nekatolika: 426 

nekršćana:  2 829 
 

MATIČNE KNJIGE 
- sakrament krštenja primilo je 29 

krštenika (izdano je i 28 Suglasnosti 
za krštenje izvan Župe) 

- sakrament euharistije prvi put je 
primilo 48 osoba (sada imamo 54 
kandidata) 

- sakrament krizme primila je 51 
osoba (sada imamo 53 kandidata) 

- sakrament ženidbe sklopila su 3 
para (izdano je 10 Otpusnica za 
vjenčanje izvan vlastite Župe) 

- umrlo je 77 župljana, od kojih je 
sakramente primilo njih 17. 

 

DUHOVNA ZVANJA 
Na kraju 2019. godine naša je Župa 
imala 2 đakona koji će ove godine biti 
zaređeni za svećenike i slaviti svoje 
mlade mise, te 2 kandidata za 
svećeništvo, od kojih je 1 dijecezanski, a 
1 salezijanski. 
 

PASTORAL BOLESNIKA 
Svakog prvog petka u mjesecu 
sakramente je primalo 12 starijih i 
nemoćnih župljana, a bolesničko 
pomazanje primila su 123 župljana.  
 

CARITAS 
Župni Caritas prošle je godine 
organizirao 4 akcije prikupljanja hrane i 
higijenskih potrepština za 27 obitelji iz 
naše Župe. 

MISA I PRIČEST 
Prosječan broj polaznika misa: 
nedjeljom 670, radnim danom 75, a na 
zornicama 115.   
Na jednoj tipičnoj nedjeljnoj misi u 
prosincu 2019. izbrojeno je: 

 
M Ž D 

 
u 9,00 61 159 74 294 

u 11,00 51 118 14 183 

u 18,30 47 126 15 188 

Ukupno 159 403 103 665 

 

Podijeljeno je ukupno 39000 pričesti, što 
je 2000 više nego 2018. godine. 
 

BLAGOSLOV OBITELJI 
Na popisu za blagoslov bilo je 15. 
prosinca 2019. 1400 obitelji, dok je 
2018. godine bilo upisano 1423 obitelji.  
 

FINANCIJE 
Prema sadašnjem smanjenom broju 
obitelji (domaćinstava) ove Župe i 
zbroju godišnjih novčanih priloga, svaka 
je obitelj u 2019. godini – prosječno –  
ZA CRKVU (tzv. obiteljski dar, redovina 

ili lukno) darovala  
31,08  kuna (2018.: 25,69 kn),  

prigodom BLAGOSLOVA OBITELJI 
71,46 kuna (2017. - 2018.: 63,25 kn),  

a kroz nedjeljnu MILOSTINJU  
108,17 kuna (2018.: 109,77 kn). 

Ukupni prosječni prilog po obitelji:  
210,71 kuna (2018. 198,71 kn) godišnje, 
ili 17,56 kuna (2018. 16,56 kn) mjesečno, 
ili 58 lipa (2018. 55 lp) dnevno. 

Hvala svima! Župa nema drugih 
prihoda osim darova svojih župljana. 



 

               19. 1. 

Pod geslom Iskazivahu nam 
nesvakidašnje čovjekoljublje (Dj 28, 2) u 
tijeku je Svjetska molitvena osmina za 
jedinstvo kršćana. Molimo zajedno s 
Isusom „da svi budu jedno“. Središnje 
ekumensko molitveno slavlje bit će u 
katedrali, večeras, u 19 sati. 
 

Danas je novi susret djece mlađe 
školske dobi, u vjeronaučnoj dvorani, u 
10,30 sati. Pozivamo svu djecu da se 
priključe! 
 

Biblijska zajednica okuplja se 
ponedjeljkom od 19 sati. 
 

Zajednica mladih poziva na susrete 
mladih, utorkom, u 20,30 sati. 
 

Novi susret Muške molitvene zajednice 
održat će se u utorak, 21. siječnja, nakon 
mise. Gost susreta je Mijo Barada, laik 
karizmatik i misionar, muž i otac. 
 

Župna kateheza za krizmanike nastavlja 
se u srijedu po uobičajenom rasporedu. 
 

Kateheze za odrasle održavaju se 
srijedom od 18,30 sati. 
 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom, od 
17 do 18,30 sati. Dođite! 
 

U petak, 24. siječnja, nakon mise bit će 
prvi susret Ženske molitvene zajednice. 
Susret će trajati oko sat vremena. 
Dođite, pridružite se i pozovite druge! A 
"muške" molimo da ih podrže molitvom! 
 

Od 31. siječnja do 2. veljače održat će se 
Kursiljo – Mali tečaj kršćanstva – za 
krizmanike. 
 

Povodom Svjetskog dana bolesnika, 
koji se slavi na blagdan Gospe Lurdske, 
pozivamo bolesnike u subotu, 15. veljače, 
od 9 sati, u školu, na susret s 
medicinskim osobljem, uz mjerenje tlaka 
i šećera u krvi. Slavlje bolesničkog 
pomazanja bit će pod misom u 10 sati. 
 

ZAVRŠEN JE OVOGODIŠNJI 
BLAGOSLOV OBITELJI 

 

Zahvaljujemo svima koji ste primili 
službenika Crkve u svoj dom. Hvala 
ministrantima koji su nas strpljivo pratili. 
Zahvaljujemo na gostoprimstvu te na 
vašem daru za potrebe naše Župne 
zajednice i središnjih ustanova 
Zagrebačke nadbiskupije. Naime, Župa 
se financira isključivo prilozima svojih 
vjernika, od kojih podmiruje svoje 
financijske obveze: za nagrade svećenici-
ma u župi i ostalim crkvenim suradnici-
ma, te prigodne nagrade za pastoralnu 
pomoć, zatim za potrebe bogoslužja, 
pastorala, režijske troškove, ostale 
troškove za župnu kuću i domaćinstvo, za 
redovito održavanje crkvenih zgrada, 
obveze Župe prema Nadbiskupiji, te 
djelovanje župnoga karitasa. 
Oni župljani koji nisu bili kod kuće na dan 
blagoslova obitelji ili smo ih iz nekog 
čudnog razloga „preskočili“, a „čekali su 
cijelog dana“, mogu se javiti za naknadni 
termin blagoslova, u subotu, 25. 
siječnja. Blagoslov započinje u 9 sati, a 
završava oko 14 sati. 
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) i za druge crkvene 
svrhe možete uplatiti na žiro račun Župe, 
IBAN: HR3423400091110672315. 


