
Nedjelja Božje riječi

Apostolskim pismom Aperuit illis papa Franjo 
je u rujnu prošle godine uspostavio Nedjelju 
Božje riječi, odredivši da treća nedjelja kroz 
godinu, ova današnja, bude 
posvećena njezinome slavljenju, 
razmišljanju i širenju kako bi se 
otkrilo pashalno i spasenjsko 
značenje Božje riječi koja na 
uvijek novi način potiče izlazak iz 
individualizma te novo rađanje za 
ljubav. Naslov dokumenta „Aperuit illis“ 
dolazi od teksta iz Lukina Evanđelja „Tada im 
otvori pamet da razumiju Pisma“ (Lk 24, 45). 
U pismu Papa piše: Odnos između Uskrsloga 
Gospodina, zajednice vjernikâ i Svetoga pisma 
je od krajnje važnosti za naš identitet kao 
kršćana. Bez Gospodina koji nam otvara 
pamet nemoguće je duboko razumjeti Sveto 
pismo. No, vrijedi i suprotno: bez Svetoga 
pisma događaji Isusova poslanja i njegove 
Crkve na ovome svijetu ostaju nerazumljivi. 
Sveti Jeronim je s pravom napisao: 'Ne 
poznavati Pisma znači ne poznavati Krista'. 
U nastavku Papa otkriva razloge 
uspostavljanja novoga blagdana: Ovim 
Pismom želim odgovoriti na mnoge zamolbe 
koje su mi pristigle od Božjeg naroda da se u 
čitavoj Crkvi u jedinstvu nakanâ slavi 'Nedjelja 
Božje riječi' ... U raznim mjesnim Crkvama 
poduzete su brojne inicijative kako bi Sveto 
pismo postalo sve dostupnije vjernicima, tako 
da u njima poraste zahvalnost za tako velik 
dar te se predano trude živjeti ga u 
svakodnevici i dosljedno ga i odgovorno 

svjedočiti. Među prve takve inicijative 
svakako pripada čašćenje Božje Riječi 
'Biblijskim bdjenjem' koje je prvi put održano 

na početku korizme 2001. godine u crkvi 
Navještenja BDM-a u Velikoj Gorici, 
gdje je trenutno naš vlč. Marko 
Dominić na đakonskom praktikumu, 
a odakle se proširilo širom domovine i 
svijeta. 

Papinu je inicijativu 17. siječnja 
predstavio predsjednik Papinskog vijeća za 
promicanje nove evangelizacije nadbiskup 
Rino Fisichella na tiskovnoj konferenciji, 
istaknuvši kako je njezina svrha oživjeti 
odgovornost što je vjernici snose prema 
Svetome pismu, upoznavajući ga i prenoseći 
trajnim djelovanjem da bi omogućili približiti 
svijetu smisao crkvenog života u različitim 
sredinama i uvjetima u kojima djeluju. 
Na konferenciji je predstavljen i logo 
inicijative koji prikazuje put učenika u Emaus 
(usp. Lk 24, 13-35), kojima se u određenom 
trenutku približava uskrsli Krist. Zajedno s 
Kristom, koji u rukama drži svitak Knjige, tj. 
Sveto pismo koje u Njemu nalazi ispunjenje, 
prikazana su dva učenika čija su lica okrenuta 
ka Gospodinu te kao da potvrđuju da je On 
ispunjenje Božjih obećanja. 
Papa Franjo, zaključio je nadbiskup 
Fisichella, želi vjernike povjeriti Božjoj riječi, 
ali ih i potaknuti da je ne smatraju samo 
jednom od brojnih knjiga na policama svoga 
doma, možda i prekrivenih prašinom, već 
instrumentom koji iznova budi vjeru. 
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Naša Župa zahvaljuje i moli: 
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Sonju Lončar, Miru Hajling, Dragicu Hašperger i Slavka Weissa, koje 

smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo 
dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

Ne živi čovjek samo o kruhu ... 
Redovito čitanje Svetoga pisma i slavljenje euharistije omogućuju nam da sebe 
promatramo kao dio jedne cjeline. Kao kršćani jedan smo narod koji putuje kroz 
povijest, snažen prisutnošću Gospodina u našoj sredini koji nam govori i hrani 
nas.  
Dan posvećen Bibliji ne želi biti “jednom na godinu”, nego jednom za čitavu 
godinu jer nam je prijeko potrebno rasti u dobrom poznavanju i ljubavi prema 
Svetom pismu i Uskrslome koji ne prestaje lomiti Riječ i Kruh u zajednici vjernikâ. 
Zato nam je potrebno ući u prisni  odnos sa Svetim pismom; u suprotnom naša će 
srca ostati hladna, a oči zatvorene, pogođeni, kakvi već jesmo, bezbrojnim 
oblicima sljepoće.  

papa Franjo 

RASPORED MISA 
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 

PONEDJELJAK, 27.  siječnja Anđela Merici 
 Nema mise. 

2Sam 5, 1-7.10; Ps 89; Mk 3, 22-30 

UTORAK, 28.  siječnja Toma Akvinski 
18,30 Kolektivna 

2Sam 6, 12-15.17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35 

SRIJEDA, 29.  siječnja Valerije 
18,30 + Katarina Gerić 

2Sam 7, 4-17; Ps 89; Mk 4, 1-20 

ČETVRTAK, 30.   siječnja Martina 
18,30 + Đuro i ob. Grečl i Pfeiffer 

2Sam 7, 18-29; Ps 132; Mk 4, 21-25 

PETAK, 31.  siječnja Ivan Bosco 
18,30 Kolektivna 

2Sam 11, 1-10.13.17; Ps 51; Mk 4, 26-34 

SUBOTA, 1. veljače Brigita 
7,30 + Đuro Marjanović 

2Sam 12, 1-7.10-17; Ps 51; Mk 4, 35-41 

NEDJELJA, 2.   veljače  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PRIKAZANJE GOSPODINOVO. SVIJEĆNICA 11,00 + Katica i Ivica Krpan 

Mal 3, 1-4; Ps 24; Heb 2, 14-18; Lk 2, 22-40 18,30 + Ilija Matijašević 
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U tijeku su 
prijave za 
Susret 
hrvatske 
katoličke 
mladeži, 
koji se 9. i 10. svibnja ove godine 
održava u Zagrebu pod geslom Što god 
vam rekne, učinite! (Iv 2, 5).  
Još jednom pozivamo sve obitelji naše 
Župe da otvore vrata svoga doma! 
Dosad se prijavilo 26 obitelji, odnosno 
osigurali smo smještaj za 59 mladih! 
Vjerujemo da ovaj broj može biti još 
veći. Neka naša Župa, iako „beskućnik“ 
već 20 godina, bude dom mladima iz 
cijele Hrvatske! Time će se i naša župna 
zajednica učvrstiti i obnoviti. 
 

Prijava mladih i volontera:  
na tjednom susretu mladih (utorkom u 
20,30 sati u Pastoralnom centru), na 
mobitel 099/574-849 ili e-poštu: 
lucijaklapan@gmail.com i 
domagoj.pavlovic500@gmail.com. 
Prijave traju do 15. ožujka. 
 

Prijava domaćina:  
možete se prijaviti putem obrasca na 
župnoj mrežnoj stranici ili 
ispunjavanjem pismenog obrasca u 
nedjelje, 26. siječnja i 2. veljače, nakon 
svih misa. Tako ispunjen obrazac odmah 
ćete predati osobi koja je zadužena za 
to (župnik ili župni animatori mladih). 
Prijave traju do 2. veljače. 

www.pastoralmladih.hr 
facebook.com/SHKM2020 

KURSILJO  
za krizmanike 
 

Od 31. siječnja do 2. veljače u školi će se 
održati Kursiljo – Mali tečaj kršćanstva 
– za krizmanike. Kursiljo je kao posebnu 
karizmu razvio rad s krizmanicima u 
pripremi za primanje sakramenta 
potvrde. Kroz trodnevni tečaj krizmanici 
imaju priliku čuti kateheze svećenika i 
svjedočanstva mladih, a nakon toga 
podijeliti svoja iskustva u grupama koje 
vode za to pripremljeni animatori. 
Kursiljo ili Mali tečaj je katolički pokret 
koji je 1949. godine u Španjolskoj 
inicirala grupa angažiranih katolika 
(laika i svećenika), potaknutih uznemi-
ravajućim pitanjem: Ako je kršćanin 
čovjek koji je otkupljen, zašto taj kršćanin 
ne izgleda radostan? Danas Kursiljo 
postoji u šezdesetak zemalja svijeta, a 
trodnevni je tečaj prošlo više desetaka 
milijuna ljudi. Kursiljo je nastao kao prvi 
od modernih laičkih pokreta; prethodio 
je i II. vatikanskom koncilu. Utjecao je 
na stvaranje nekih drugih pokreta i 
udruga, poput Obiteljskih susreta i 
Neokatekumenskog puta. Cilj Malog 
tečaja jest duhovno obnoviti društvo 
obnovom njegovih pojedinaca i stvoriti 
ozračje u župi koje potiče veće 
zajedništvo i aktivniji angažman laika po 
završetku tečaja. Zato je naglasak na 
svjedočanstvu i prihvaćenosti koju 
krizmanici osjećaju na susretu. 
 

Raspored: 
petak:  20 – 21,30 sati 
subota:  9 – 17 sati  
nedjelja:  10,15 – 13,30 sati. 

Subotnji program uključuje ručak za sve 
sudionike, a na nedjeljnoj misi u 11 sati 
sudjeluju i roditelji krizmanika. 

mailto:lucijaklapan@gmail.com
mailto:domagoj.pavlovic500@gmail.com
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Biblijska zajednica okuplja se 
ponedjeljkom u 19 sati. 
 

Od 28. do 30. siječnja u Zagrebu se 
održava 60. Teološko-pastoralni tjedan 
s temom: Navještaj evanđelja u 
suvremenoj Europi. 
 

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

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

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

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
naše župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

Kao i svake prve subote, u 16 sati bit će 
susret Obiteljske zajednice naše Župe u 
Pastoralnom centru. 
 

Sljedeće nedjelje blagdan je Prikazanja 
Gospodinova u hramu ili Svijećnica, koji 
se ujedno slavi kao Dan posvećenog 
života. Mise su po redovitom nedjeljnom 
rasporedu, a blagoslov svijeća bit će na 
početku svake mise. Svijeće možete 
nabaviti na sam blagdan prije mise ili 
ponesite vlastite. 
 

Na prvu nedjelju veljače slavi se Dan 
života. Roditelji su suradnici Božji u 
darivanju života. Preporučimo Bogu Ocu 
da obitelji prihvaćaju i žive taj dar. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje molitve 
i žrtve prikazujemo za duhovna zvanja. 
 

Novi susret djece mlađe školske dobi bit 
će sljedeće nedjelje, u 10,30 sati, u 
vjeronaučnoj dvorani. 
 

Na drugu nedjelju veljače slavi se 
Svjetski dan braka. Čestitamo svim 
bračnim parovima, te molimo da cijelo 
naše društvo sve bolje prepoznaje 
vrijednost i svetost crkvenog braka. 
 

Na Stepinčevo, 10. veljače, 60.je 
obljetnica Blaženikove smrti. U našoj su 
Župi mise u 7,30 i 17 sati. Središnja 
proslava je u katedrali u 19 sati. 
Devetnica u Krašiću započinje 2. veljače, 
a trodnevnica u katedrali 7. veljače. 
Zahvalimo Gospodinu na tolikim 
milostima, te molimo za proglašenje 
Stepinca svetim i za izgradnju župne 
crkve. 
 

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. 
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) i za druge crkvene 
svrhe možete uplatiti na žiroračun Župe, 
IBAN: HR3423400091110672315, ili 
darovati u Župnom uredu. 


