
 

Smisao svega - upoznati Isusa i zaljubiti se u Njega 

Za cijelog Isusova života njegova je 
osoba bila obavijena velom tajne i 
tajanstvenosti. Nije bio do kraja jasan 
ni svojoj majci s kojom je proveo 
najviše vremena, zagonetan je ostao 
do kraja svojim susjedima, koji su se, 
nakon njegovih čudesa, u čudu pitali, ta nije li taj 
Isus sin tesarov, i odakle mu te sile da čini takva 
znamenja u narodu. Jednako je bio upitan svojim 
učenicima koji su se uvijek iznova pitali u čudu 
glede Isusove osobe. Nikad im do kraja nije bilo 
jasno što se iza te pojave krije, koje su tu sile na 
djelu. 

Doduše, priznat će oni toliko puta, u 
zaprepaštenosti, da je on Sin Božji, Petar će 
ispovjediti javno vjeru u njega, ali sve je to premalo 
da bi ga čovjek do kraja shvatio, prihvatio, slijedio, 
za nj položio svoj život. Ovaj trenutak uspona na 
Tabor kao da simbolično označuje: Tko želi shvatiti 
ovu osobu, on mora biti njome vođen. Dati se 
voditi, uz strmine. Izići iz uhodanosti života, 
svakodnevice, iz suzne doline, poći put vrhunaca, i 
zemljovidnih, ali posebno duhovnih. 

Dakle, vječna dvojba: Tko li je ovaj Isus? Što se tu 
krije? Što on zapravo od nas hoće? Zašto nas 
jednom već ne oslobodi od svih sumnji?  

Na trenutke božanski velik, da čovjek pred njim na 
koljena padne, u drugom času, sav u grču i boli. 
Tabor i Getsemani. Čemu odmah nakon ovog 
prizora na Taboru govor o svršetku u Jeruzalemu, 
o strahotama mučenja, razapinjanja, smrti, ali i 
uskrsnuća. Sve nejasno, maglovito. Zašto nije sve 
jednoznačno, jasno, prozirno, prozračno? Tako je 
to ostalo do današnjeg dana. Štoviše, postalo je 

još teže i gotovo nesnosnije. Ispisane 
su tolike rasprave, napunjene tolike 
biblioteke knjigama o njemu. Teološki 
i povijesno-kritički razum htio bi ga 
zbiti u svoja mjerila, ali taj lik i njima 
neprestano izmiče ispod kontrole.  

Danas ga svatko za sebe svojata, prema potrebi. 
Svi se bave tom osobom pod vidom što je moguće 
o njemu doznati. Ljudi idu u širinu, namjesto u 
dubinu, ekstenzivno namjesto intenzivno. Nije 
važno što i koliko znamo o Isusu, već koliko ga 
poznajemo, kao osobu. Tek osobni odnos prema 
ovoj osobi daje odgovor na upite: odakle je Isus, 
odakle mu je iskon, što hoće i kamo sve njegovo 
smjera. Samo ga onoliko poznajemo koliko ga 
ljubimo i slijedimo. 

Isusovu se osobu može shvatiti samo ako se 
čovjek s njome i za njom zaputi. Nikad taj put nije 
puka monotonija, makar se to nekad tako i činilo. 
Tako su mislili i apostoli. Ali postoje trenuci u 
kojima se istina osobe zgušnjava u maksimalnom 
intenzitetu i tu nam biva jasno što tko nosi u sebi. 
Za Isusa se može reći da to bijahu događaj na 
Jordanu, za krštenja, zatim Tabor, te Getsemani i 
Golgota. Oni koji su s njime bili, bijahu zaslijepljeni. 
Nisu vidjeli što se krije, oči im bijahu oteščale, srce 
umorno, dušu obuzeo strah. Kao što rekosmo, 
potrebno se zaputiti za Isusom strmom stazom.  

Čovjek je određen za visine ('za let si, dušo, 
stvorena' - rekao bi pjesnik), duša mora pustiti 
svoja krila, mora se prema svom cilju usredotočiti. 
Samo se s visine vidi daleko.  

fra Tomislav Pervan 
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Naša Župa zahvaljuje i moli: 
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Benedikta Antuna Gelića. Roditeljima čestitamo na krštenju 

djeteta, a njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 
 za pokojnog Davora Pajalića, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 

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

Corona virus 
Kada bi se barem, dragi čovječe, grijeha tako plašio! Kada bi tako ozbiljno pristupio 
čišćenju vlastite nutrine kao što sada grozničavo pereš ruke! 
Koliko bi zreliji bio, dragi čovječe, kada bi u spremište besmrtne duše krcao ljubav, oprost, 
dobra djela umjesto sveg tog nepotrebnog gomilanja brašna, ulja i mesa! 
Znaš li, dragi čovječe, da si svakim danom bliži susretu sa živim Bogom pred kojim ćeš 
položiti račun za svoj život? 
Što će tada, dragi čovječe, biti dostojno predati pred noge Svemogućeg Boga? 
Posti. Moli. Idi na misu. Ispovijedaj se. Čitaj Bibliju. Dobro čini, zla se kloni.  
Pouzdaj se u Gospoda! 

Marin Miletić 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 8. ožujka Ivan od Boga 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Stjepan Kranjec i Franjo Brezović 

Post 12, 1-4a; Ps 33; 2Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9 18,30 + Grgica i Željko Sokolić 

PONEDJELJAK, 9. ožujka Franciska 
7,30 Na nakanu 

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

UTORAK, 10. ožujka Makarije 
18,30 Kolektivna 

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

SRIJEDA, 11. ožujka Kandid 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

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

ČETVRTAK, 12. ožujka Maksimilijan 
18,30 + Katarina Gerić 

Jr 17, 5-10; Ps 1; Lk 16, 19-31 

PETAK, 13. ožujka Patricija 
18,30 Kolektivna 

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

SUBOTA, 14. ožujka Matilda 
7,30 + Marija i Mijo Ceci 

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

NEDJELJA, 15. ožujka Zaharija 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 Na nakanu 

Izl 17, 3-7; Ps 95; Rim 5, 1-2.5-8; Iv 4, 5-42 18,30 + Petar 



 

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 099/574-849 
ili lucijaklapan@gmail.com ili 
domagoj.pavlovic500@gmail.com. 
Prijave traju do 15. ožujka. 
 

Produžen je rok za prijavu domaćina. 
Još jednom pozivamo sve obitelji naše 
Župe da otvore vrata svoga doma! Oni 
koji još niste, možete se prijaviti putem 
obrasca na župnoj mrežnoj stranici ili 
ispunjavanjem tiskanog obrasca. Prijave 
traju do 29. ožujka. 
 

Susret mladih našega Katedralnog 
arhiđakonata održat će se u subotu, 14. 
ožujka, u Župi Bezgrešnog začeća BDM-
a, Malešnica - Oranice, s početkom u 
9,30 sati. Nakon okupljanja slijedi 
molitva pred Križem SHKM-a, 
informacije, ručak te poslijepodnevni 
program koji će završiti oko 16 sati. 
Kotizacija za susret iznosi 10 kuna po 
osobi, čime će se 
pokriti dio troškova 
organizacije. 
Prijaviti se možete 
do 11. ožujka 
putem obrasca 
dostupnog na 
mrežnoj i 
Facebook stranici Susreta: 
zagreb.shkm.hr 
facebook.com/SHKM2020 

Želite donirati?   
IMAMO TRI AKCIJE! 
 

Dragi župljani i štovatelji bl. Alojzija 
Stepinca! 
Ove godine predstoje nam veliki i važni 
događaji: SHKM, 9.-10. svibnja, i dvije 
mlade mise: 7. lipnja, vlč. Marko 
Dominić, i 5. srpnja, vlč. Domagoj 
Tujmer. Premda smo ih već najavili, 
važno je na njih podsjetiti kako biste 
svoje vrijeme mogli tako planirati da na 
njima možete sudjelovati. 
Ovi će događaji uz očekivanu duhovnu 
dobrobit ujedno imati i znatne 
materijalne troškove, koje za sada ne 
možemo točno predvidjeti, pa 
započinjemo prikupljati dragovoljne 
novčane priloge. Neki su od župljana 
već na to upozoravali, a neki od vas već 
su i dali svoj prilog. Stoga pozivamo sve 
koji ste u mogućnosti da pomognete 
našim mladima i mladomisnicima u 
organizaciji njihovih slavlja i podmirenju 
troškova. Unaprijed zahvaljujemo svim 
darovateljima! 
Nažalost, u isto vrijeme pojavila se još 
jedna potreba. Naime, „umro je“ 
fotokopirni stroj koji smo vašim 
prilozima, za 7 tisuća kuna, nabavili 
2013. godine, te smo prisiljeni nabaviti 
nešto noviji. Stoga, dok još tražimo 
„best buy“ rješenje, započinjemo 
prikupljati priloge i za novi fotokopirni 
stroj! Zahvaljujemo na svim vašim 
darovima! Neka to sve bude na veću 
slavu Božju i na čast bl. A. Stepinca! 
Molimo one, koji će svoj prilog uplatiti 
na žiroračun, da naznače svrhu uplate: 
1. Za SHKM  
2. Za naše mladomisnike ili  
3. Za fotokopirni stroj. 
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Korizma, duhovna priprava za proslavu 
Vazmenog otajstva – Uskrsa, vrijeme je 
posta, molitve i djelotvorne kršćanske 
ljubavi.  
Na sve korizmene petke je zapovijedani 
nemrs, što obvezuje sve katolike koji su 
navršili 14. godinu života. 
Križni put tijekom korizme molimo 
utorkom i petkom, u 18 sati, a na Ksaveru 
nedjeljom u 16 sati. 

U tijeku je miroljubiva molitvena 
inicijativa za očuvanje nerođenog života: 
40 DANA ZA ŽIVOT. Dođi, moli i bdij! 
U Zagrebu molimo ispred KBC-a Sestre 
milosrdnice 0-24 sata, a ispred bolnice 
Merkur 7-19 sati. 
 

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

Tijekom 2. korizmenog tjedna provodi se 
akcija Hrvatskog Caritasa "Tjedan 
solidarnosti i zajedništva s Crkvom i 
ljudima u BiH" s motom: Da ne ohladi 
ljubav mnogih (Mt 24,12). 
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, 
15. ožujka 2020. 

 

Biblijska zajednica okuplja se 
ponedjeljkom u 19 sati. 

Novi susret Muške molitvene zajednice 
bit će u utorak, 10. ožujka, od 18,30 sati. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u utorak nakon mise. 
 

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! 
 

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

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. 
 

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

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
Šime VUČETIĆ iz Vira (sin Emila i Dese dj. 
Boneta), rkt., i Petra HORVAT iz Zagreba 
(kći Mladena i Gordane dj. Ročić), rkt. 
 

Igor GRBEŠA iz Zagreba (sin Vinka i Vere 
dj. Tolić), rkt., i Ivana PINTARIĆ iz 
Zagreba (kći Ivana i Marije dj. Horvatić), 
rkt. 


