
Sakrament Bolesničkog pomazanja
Krist je ustanovio sakrament bolesničkog pomazanja 
jer je znao da ćemo se razboljeti. Prije II. vatikanskog 
koncila taj se sakrament zvao posljednja pomast, te 
su ga primali samo umirući. Sada se zove bolesničko 
pomazanje. No, što je taj sakrament? To 
nije samo za umiruće. Bolesničko 
pomazanje sakrament je iscjeljenja. To 
je ozdravljujući dodir Krista koji nam 
svećenik donosi kad smo bolesni. Nije 
za blaže bolesti, već za ozbiljnije, 
poput karcinoma ili artritisa, bolesti 
koje nas sputavaju i priječe da živimo 
punim životom. Svećenik polaže ruke na bolesnu 
osobu te je pomazuje svetim uljem. Ja se puno molim 
za ozdravljenje, ali ne mogu podijeliti sakrament 
iscjeljenja. Moja se molitva ne može ni usporediti sa 
sakramentom Crkve. Mogu se samo pokloniti u 
prisutnosti Krista koji ozdravlja, koji tješi. Svaki 
sakrament uprisutnjuje Krista. Kad nas svećenik 
pomazuje, Krist nam jamči: „Ja vas liječim.“ 
Brojna su se iscjeljenja zbila po svetom pomazanju. 
Osobe oboljele od karcinoma i leukemije bile su 
iscijeljene po sakramentu bolesničkog pomazanja. Taj 
sakrament u Crkvi iznova oživljava. Učimo kako sve 
možemo biti izliječeni na tjelesnoj razini, a na 
duhovnoj razini Crkva iznova otkriva svoja brojna 
blaga – između ostalog i sedam svetih sakramenata. 
Vođena Duhom Svetim, Crkva preko sakramenata 
donosi nov život Božjemu narodu. Sakrament 
bolesničkog pomazanja nije samo za umiruće, nego i 
za one koji još žive, kojima smrt još ne prijeti. Liječi 
nas na mnogo razina. Kao i sa svakim susretom s 
Kristom, potrebna nam je živa vjera u Isusa i 
iščekivanje njegove moći kako bi nas iscijelio. 
Upoznala sam jednoga svećenika koji je bio pod 
stalnim stresom jer mu nakon kirurškog zahvata rana 
nije zacjeljivala. Medicinska bi mu sestra svaki drugi 
dan dolazila previti ranu. Tijekom duhovne obnove za 
svećenike, koju smo vodili otac Kevin i ja, taj je 

svećenik istupio tražeći sakrament bolesničkog 
pomazanja. Nije bio svjestan ničega fizičkog što se 
zbivalo, no tu istu večer na njegovo veliko 
iznenađenje rana je zacijelila i samo je ostao ožiljak. 

Jednom drugom prilikom, jedan se svećenik vratio 
u Irsku iz misija jer je obolio od malarije. Liječnik 

mu je rekao da više nikad neće moći u misije. 
Pošao je na „Zagovornu molitvu za 

svećenike“, primio sakrament 
bolesničkog pomazanja i u tom 
trenutku osjetio da ga liječi snaga 
Isusova. Nakon toga bio je u stanju 

odlaziti u misije još mnogo godina svoje svećeničke 
službe. 
Prije nekoliko godina, tijekom Večeri Božjega 
milosrđa u župnoj crkvi, pristupio mi je šestogodišnji 
dječak i rekao da ga je baka poslala neka me zamoli 
da ja zamolim Isusa za njegovo izlječenje. 
Razgovarala sam s djetetom i rekla mu da će 
svećenik u pokaznici nositi Isusa kroz crkvu, a Isus je 
taj koji liječi. Na kraju mise svećenik mi je ispričao 
zanimljiv susret s malim dječakom. Dijete je došlo do 
prolaza kojim je išao svećenik s pokaznicom. Ispružio 
je ruku pokazujući svećeniku da stane, a onda je 
počeo razgovarati s Isusom. Pričao mu je o svojoj 
bolesti i molio da ga Isus iscijeli. Nakon dva tjedna 
dječakova mi je baka napisala kako su dječaku u dobi 
od dvije godine zbog karcinoma morali izvaditi 
bubreg, a sada mu je trebao iz istih razloga biti 
izvađen i drugi. Prognoza nije bila dobra. Ali slava 
Bogu, kad se vratio liječniku dva dana nakon one 
mise, otkrili su da mu je bubreg izliječen i da je kao 
nov. Nekoliko godina poslije toga susrela sam toga 
istog dječaka. Sav je sjajio i rekao mi je: „Isus je 
genijalan. Sasvim sam zdrav.“ Već je bio na svojoj 
prvoj pričesti i sasvim je ozdravio - predivan primjer 
iscjeliteljske moći Isusa Krista u Presvetom 
Sakramentu i predivan primjer vjere maloga djeteta. 

s.Briege McKenna OSC, Moć sakramenata
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Naša Župa zahvaljuje i moli: 
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Bornu Tošića. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a 

njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 
 za pokojne Dragutina Hegeduša, Josipa Kežmana i Mariju Lukić, koje smo 

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

 

Mladi koji žele sudjelovati na misi SHKM-a, na Trgu, 10. svibnja, trebaju se 
prijaviti: na tjednom susretu mladih (utorkom u 20,30 sati), na mobitel 099/574-849 ili 
e-poštu: lucijaklapan@gmail.com i domagoj.pavlovic500@gmail.com. Prijave traju 
do 15. ožujka. 

www.pastoralmladih.hr; facebook.com/SHKM2020 
 

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

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 9. veljače Skolastika 9,00 Za žive i pokojne župljane 

V. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Dragica Žunić 

Iz 58, 7-10; Ps 112; 1Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16 18,30 + Zdravko, Iva i Mijo Jurčić 

PONEDJELJAK, 10. veljače bl. Alojzije Stepinac 7,30 + Milica i Pavao Ivanković 

1Kr 8, 1-7.9-13; Ps 132; Mk 6, 53-56 17,00 + Dane Peršić 

UTORAK, 11. veljače Gospa Lurdska 
18,30 Kolektivna 

1Kr 8, 22-23.27-30; Ps 84; Mk 7, 1-13 

SRIJEDA, 12. veljače Grgur 
18,30 

+ Lucija, Marijan i Ratko 
Barjašić 1Kr 10, 1-10; Ps 37; Mk 7, 14-23 

ČETVRTAK, 13. veljače Katarina Ricci 
18,30 

+ Rozalija i Ivan Mihalić, 
Stjepan Huzjak 1Kr 11, 4-13; Ps 106; Mk 7, 24-30 

PETAK, 14. veljače Valentin 
18,30 Kolektivna 

1Kr 11, 29-32; 12, 19; Ps 81; Mk 7, 31-37 

SUBOTA, 15. veljače Sigfrid 
10,00 

Za duhovno, duševno i 
tjelesno zdravlje 1Kr 12, 26-32;13,33-34; Ps 106; Mk 8, 1-10 

NEDJELJA, 16. veljače Julijana 9,00 Za žive i pokojne župljane 

VI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Stjepan Vukmanić 

Sir 15, 15-20; Ps 119; 1Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 18,30 + ob. Rođak i Lovreković 

mailto:lucijaklapan@gmail.com
mailto:domagoj.pavlovic500@gmail.com
http://www.pastoralmladih.hr/


 

Misijski križ  
 

Budući da se ove godine od 13. do 20. 
rujna u Budimpešti održava 52. 
međunarodni euharistijski kongres na 
temu Svi su izvori moji u tebi (Ps 87, 7), u 
vjerničkim se zajednicama raznolikim 
nastojanjima i programima u razdoblju 
priprave Kongresa želi obnoviti svijest 
da je euharistija vrelo i vrhunac 
cjelokupnoga kršćanskoga života, 
korijen i stožer kršćanskoga zajedništva, 
vrelo života Crkve, vrelo i vrhunac 
svekolike evangelizacije, središte i 
vrhunac svega života Crkve. 
 

 
FOTO: Službena stranica Kongresa (iec2020.hu) 

 

Simbol Kongresa Misijski je križ koji u 
pripremnome razdoblju do početka 
Kongresa „hodočasti“ diljem europskih 
(nad)biskupija, kao jedinstveni i unikatni 
relikvijar svetaca, blaženika i mučenika 
iz zemalja Središnje Europe koji 
okružuje središnju relikviju Svetoga 
križa. Misijski križ, na kojem se, između 
ostalih, nalaze i relikvije bl. Alojzija, bl. 
Drinskih mučenica te bl. Miroslava 
Bulešića, u zagrebačkoj je katedrali od 
8. do 10. veljače.  
Znakovitost prisutnosti Misijskoga 
križa, simbola euharistijskog kongresa u 
Budimpešti, kroz vrijeme priprave za 
proslavu i samu proslavu blagdana 
Stepinčeva u Stepinčevoj katedrali, 
očituje se u povezanosti upravo bl. 

Alojzija s euharistijskim kongresom u 
Budimpešti. Naime, 27. svibnja 1938. 
godine, bl. Alojzije Stepinac kao 
zagrebački nadbiskup propovijedao je 
na euharistijskom kongresu koji se i tad 
održavao u Budimpešti. Propovijed koju 
je izrekao bl. Stepinac svjedočanstvo je 
njegove ljubavi prema Euharistiji, ali i 
trajna poruka svakom vjerniku da je 
Euharistija izvor i uvir svekolikog 
kršćanskog života. Propovijed 
Euharistija - zlatni vez ljubavi možete 
pročitati na: stepinac.zg-nadbiskupija.hr 
 

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije 
 

Iz Litanija  
naše Gospe Lurdske 
 

Naša Gospo Lurdska, pomoćnice kršćana, 
   moli za nas! 

Naša Gospo Lurdska, izvore ljubavi, 
Naša Gospo Lurdska, majko siromašnih, 
Naša Gospo Lurdska, majko hendikepiranih, 
Naša Gospo Lurdska, majko siročadi, 
Naša Gospo Lurdska, majko svih ljudi, 
Naša Gospo Lurdska, majko svih naroda, 
Naša Gospo Lurdska, majko Crkve, 
Naša Gospo Lurdska, prijateljice osamljenih, 
Naša Gospo Lurdska, utjeho žalosnih, 
Naša Gospo Lurdska, utočište beskućnika, 
Naša Gospo Lurdska, vodiljo putnika, 
Naša Gospo Lurdska, okrepo slabih, 
Naša Gospo Lurdska, utočište grešnika, 
Naša Gospo Lurdska, utjeho patnika, 
Naša Gospo Lurdska, pomoćnice umirućih, 
 

- Moli za nas, Majko Božja Lurdska. 
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 
Pomolimo se. Svemogući Bože, ti si 
bezgrešnim Začećem Djevice Marije 
pripravio dostojno prebivalište Sinu 
svojemu. Daj, molimo te, da slaveći spomen 
njezinoga ukazanja rastemo u vjeri, nadi i 
ljubavi te prispijemo u tvoj zagrljaj. Po istom 
Kristu Gospodinu našemu. Amen.  

https://www.iec2020.hu/en


 

     9. 2. 2020. 

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

Na drugu nedjelju u mjesecu molitve i 
žrtve prikazujemo za naše obitelji. 
 

U organizaciji Udruge Stepinčeva Savica, 
Ivana Bandov, dipl. iur., voditeljica Odjela 
za pravne poslove u Glavnom tajništvu 
Ministarstva pravosuđa, održat će danas 
u 17 sati, u prostorijama MO-a Trnjanska 
Savica, V. Ruždjaka 21 (treći plato), 
predavanje o suđenju bl. Alojziju 
Stepincu pod naslovom Nepravedno 
osuđen. Dođite! 
 

Na Stepinčevo, 10. veljače, 60. je 
obljetnica Blaženikove smrti. U našoj su 
Župi mise u 7,30 i 17 sati.  
Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će nakon jutarnje mise. 
Središnja proslava je u katedrali u 19 
sati. 
 

Zbog povećanog obima posla, od utorka, 
11. veljače, Župni ured bit će otvoren od 
16 do 18 sati. 
 

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! 
 

U četvrtak, 13. veljače, održat će se 
sjednica Župnoga Caritasa. Sjednica 
započinje misom u 18,30 sati. 

U četvrtak, 13. veljače, održat će se 
roditeljski sastanci: za prvopričesnike u 
19,15, a za krizmanike u 19,45 sati. 
 

Na drugi petak u mjesecu, 14. veljače, 
održat će se novi susret Ženske 
molitvene zajednice. 
 

Povodom Svjetskog dana bolesnika, 
koji se slavi na blagdan Majke Božje 
Lurdske, pozivamo bolesnike u subotu, 
15. veljače, od 9 sati, u školu, na susret s 
medicinskim osobljem, uz mjerenje tlaka 
i šećera u krvi. Molitva za ozdravljenje i 
slavlje bolesničkog pomazanja bit će 
pod misom u 10 sati. 
Nakon mise bit će mjesečni susret 
Hrvatske schönstattske obitelji. 
 

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

U utorak, 18. veljače, održat će se 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

Hodočašće u Karlovac i Krašić, u 
devetnici sv. Josipu, bit će u subotu, 14. 
ožujka. Polazak je u 8 sati, a cijena od 120 
kuna uključuje i ručak. 
 

 Nakon polaganja ruku svećenik 
izgovara nad uljem zahvalnu molitvu te 
pomazuje bolesnika na čelu i na rukama 
uz riječi: Ovim svetim pomazanjem i 
svojim preblagim milosrđem neka te 
Gospodin milošću Duha Svetoga 
pomogne. Bolesnik: Amen. Svećenik: 
Neka te slobodna od grijeha spasi i 
milostivo pridigne. Bolesnik: Amen. 
Potom slijedi molitva za ozdravljenje.  


