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ISUSOVO PREOBRAŽENJE 
 

U nedjeljnom evanđelju 
čitamo Markovu verziju 
Isusova preobraženja u 
osami na visokoj gori. Sa 
sobom je poveo trojicu 
učenika, Petra, Jakova i 
Ivana koji i na drugim 
mjestima u evanđelju 
tvore apostolski kružok 
koji Isus izdvaja od 
ostalih apostola. Trojica su 
poput svjedoka koji mogu dati 
savršeno svjedočanstvo o događaju. 
Isus se pred njima preobrazio, a taj 
je događaj opisan sjajnom, bijelom 
haljinom, čija bjelina je jedinstvena i 
nepojmljiva. U činu preobraženja 
ukazali su im se Mojsije, koji 
simbolizira Zakon, i Ilija, koji 
simbolizira proroke. Time nam 
evanđelist prenosi poruku da je Isus 
donositelj ispunjenja Božjih 
obećanja danih po ocima i 
prorocima. Isus je ispunjenje i 
dovršenje Zakona i proroka. 
Iskustvo preobraženja pobudilo je u 
apostolima jedinstveno iskustvo 
koje je probudilo u njima strah. 

Ljepotu iskustva događaja 
preobraženja izrazio je 

Petar: „Učitelju, dobro 
nam je ovdje biti! 
Načinimo tri sjenice: 
tebi jednu, Mojsiju 
jednu i Iliji jednu.“ Time 
je htio sačuvati trajnost 
događaja. No, Isusovo 
preobraženje otkriva 
dvije tajne o Isusu. Prvu 

i glavnu tajnu prenosi glas iz oblaka: 
„Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte 
ga!“ Isus je Sin Božji. Drugu tajnu 
otkriva Isus o samome sebi tražeći 
od učenika da ne govore „što su 
vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne 
ustane“. Isus im naviješta svoje 
uskrsnuće, a to može jer je on Sin 
Božji. Učenici se međusobno pitaju 
što sve to znači? Namjera je 
evanđelista da polako budi vjeru u 
božansko podrijetlo Isusa iz 
Nazareta. Korizma je vrijeme 
produbljivanja vjere u Isusa Krista, 
Sina Božjega. 
 
Valentina Novoselac, vjeroučiteljica 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  
 Za uspješno obavljenu dekansku vizitaciju, sukladno odredbama 

Nadbiskupskog duhovnog stola! 
 

GLEDATE LI IH U OČI? 
Da bismo bili “nasljedovatelji Krista” u susretu sa siromahom ili bolesnikom, ne 
trebamo se bojati pogledati ga u oči i pristupiti mu s nježnošću i suosjećanjem, 
dotaknuti ga i zagrliti. Često sam tražio od osoba koje pomažu drugima da ih 
pogledaju u oči, da se ne boje dotaknuti ih; neka gesta pomoći bude također gesta 
komunikacije: i mi imamo potrebu da budemo od njih prihvaćeni. Gesta nježnosti, 
gesta suosjećanja… Ali ja vas pitam: vi, kada pomažete drugima, gledate li ih u oči? 
Prihvaćate li ih bez straha da ih dotaknete? Prihvaćate li ih s nježnošću? Mislite na 
to: kako pomažete? Na distanci ili s nježnošću, s blizinom? Ako je zlo zarazno, to 
vrijedi i za dobro. Zato je potrebno da dobro, sve više i više, obiluje u nama. 
Pustimo da nas zahvati dobro i širimo dobro!    Papa Franjo 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 1. ožujka Albino 9,00 + Ivica i ob. Bračun 

II. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Post 22,1-2.9.10-13.15-18; Ps116; Rim 8,31-34; Mk 9,2-10 18,30 + Milka Glibo 

PONEDJELJAK, 2. ožujka Janja Praška 
 Nema mise 

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

UTORAK, 3. ožujka Marin  
18,30 

+ Veronika Čižmešija i ob. 
Dominić Iz 1,10.16-20; Ps 50; Mt 23,1-12 

SRIJEDA, 4. ožujka Kazimir 
18,30 + Ivan Šešok 

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

ČETVRTAK, 5. ožujka Ivan Josip od Križa 
18,30 + Rudolf 

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

PETAK, 6. ožujka Koleta 
18,30 Kolektivna 

Post 37,3-4.12-13.17-28;Ps 105; Mt 21,33-43.45-46 

SUBOTA, 7. ožujka Perpetua i Felicita 
18,30 +ob. Lukić 

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

NEDJELJA, 8. ožujka Ivan od Boga 9,00 + Stipe i Klara Brajko 

III. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Izl 20,1-17; Ps 19; 1Kor 1,22-25; Iv 2,13-25 18,30 + Ivan Kuharić 



KARDINALOVA HOMILIJA 

PRIGODOM PRIJENOSA RELIKVIJA 

BL. ALOJZIJA STEPINCA 
 

Katedrala, 20. veljače 2015. godine. 
Liturgijska čitanja: Sir 51,1-8; 2Kor 4,7-15; 

Mt 10,28-33 
 

1. Čašćenje relikvija dio je predaje Crkve. 
Uvijek ga je pratila osjećajnost, 
pobožnost, molitva za zagovor i milost. 
Susret i molitva u nazočnosti relikvija 
blaženoga Alojzija vođeni su evanđeoskim 
svjetlom, a to znači da ih vidimo u 
povezanosti s vjerom u uskrsnuće tijela. 
Relikvije svetih šalju jasnu poruku da 
čovjek nije osuđen na posvemašnje 
nestajanje, nego je, zahvaćen milošću, 
nositelj klice vječnosti, a time one govore 
o temeljnim postavkama kršćanske 
antropologije. 
S relikvijarom je povezana ona rečenica iz 
Vjerovanja koja govori o uskrsnuću 
tijela. To je stožerna istina vjere za koju sv. 
Pavao kaže: »Ako Krist nije uskrsnuo, 
uzalud je propovijedanje naše, uzalud je i 
vjera vaša… Ali Krist je uskrsnuo…I kao što 
u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi 
biti oživljeni« (1 Kor 15,14.20.22). 
U tome svjetlu gledano razvidno je da 
relikvije imaju vrijednost po sebi i da im 
vrijednost ne daju samo vjernici svojim 
tumačenjima. 
U susretu s relikvijama svetih 
postoji sensus fidei, osjećaj vjere koji nas 
vjernike vodi da ozbiljnije razmatramo 
Kristovo utjelovljenje. Njime je ljudskomu 
tijelu dana najveća čast. S pomoću 
materijalnih znakova – relikvija – snažnije 
se naglašava cjelovitost osobe. 
U ljudima živi potreba za čuvanjem 
spomena na svoje drage, a to se čuvanje 

najčešće događa u povezanosti sa zemnim 
ostatcima pokojnih ili s pomoću predmeta 
koji su im za života pripadali ili su se njima 
služili. 
Kršćani su od samih početaka dali 
posebno značenje toj ljudskoj potrebi koja 
već po sebi upućuje na istinu da čovjek 
nije stvoren za raspadljivost. Kršćani su 
brižno čuvali relikvije osobito mučenika, 
onih osoba koje su dale svjedočanstvo za 
kršćansku vjeru. 
 

2. Dragi vjernici, upravo povijest zemnih 
ostataka blaženoga Alojzija govori kako se 
nastojalo odstraniti njegovo tijelo, 
umanjiti ili uništiti njegovo značenje i 
prisutnost, pa čak i poniziti. Najbolje to 
govori odluka puna morbidnosti i 
metaforičkoga naboja da se njegovo srce 
spali. U tome se vidi svjedočenje 
neprijatelja o istini koju spoznaju, ali ne 
žele prihvatiti. 
Naš molitveni hod s relikvijama i 
okupljanje oko njih izazov je 
suvremenomu poimanju čovjeka, koje s 
jedne strane, veliča ljudsko tijelo do razine 
idolatrije, a zatim ostaje nijem pred 
otajstvom smrti, previđajući i 
obescjenjujući ljudsku cjelovitost. Takvim 
pristupom ljudsko tijelo postaje 
predmetom koji gubi dostojanstvo i 
smisao. 
Naša upućenost na svetost života 
blaženoga Alojzija pomaže nam da Bogu 
zahvalimo za život, da život cijenimo od 
prvoga trenutka, od samoga začeća do 
zadnjega daha na zemlji koji čovjeka 
povezuje s vječnošću. Hodom s relikvijama 
odajemo počast svim ljudskim životima, 
misleći na one, i u našoj Domovini, koje 
osobito njihovi najbliži još uvijek traže. Svi 
su otkupljeni u Kristu i zato smo pred 
zemaljskim nepoznanicama puni nade. 

 

Nastavlja se.



Ž U P N I  O G L A S I  –  1 .  o ž u j k a  2 0 1 5 .

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo za 
duhovna zvanja. 
 

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

Pozivamo sve zainteresirane župljane 
na filmsku večer koja će se održati u 
ponedjeljak, 2. ožujka, u 19 sati u 
dvorani Pastoralnog centra. Gledat 
ćemo film "Misija", višestruko 
nagrađivanu priču o isusovačkim 
misionarima u 18. stoljeću u Južnoj 
Americi. Radujemo se vašem dolasku! 
 

U organizaciji Povjerenstva za župnu 
katehezu ponovno će se održati 
Molitveni susreti s roditeljima: 
- s roditeljima prvopričesnika u srijedu, 
4. ožujka, u 19,30 sati,  
- s roditeljima krizmanika u četvrtak, 5. 
ožujka, u 19,30 sati. 
 

Zajednica mladih na svojim susretima, 
srijedom u 20,30 sati, obrađuje crkvene 
naučitelje – uzore evangelizacije. Ovog 
tjedna tema je: „Sveti Ivan od Križa – 
mistički naučitelj.“ Veselimo se vašem 
dolasku! 
 

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

Pred nama je prvi petak u mjesecu, 
šesti u našoj pobožnosti Devet prvih 
petaka. Toga dana svećenik pohađa 
bolesnike, a koji to žele, neka se jave u 
Župni ured. 

 

Križni put molimo u korizmi petkom i 
nedjeljom 18 sati. 
 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

Kao pripravu za Stepinčevu kanonizaciju 
Zagrebačka nadbiskupija organizira 
molitveni hod s moćnikom bl. Alojzija 
Stepinca kroz sve Župe tijekom ove 
godine. Blaženikove Moći bit će u našoj 
Župi u subotu, 14. ožujka. Prigodni 
duhovni program odvijat će se cijelog 
dana u našoj kapeli. 
 

U subotu, 21. ožujka, organiziramo 
hodočašće u Krašić. Polazak je u 7 sati, 
a cijena od 120 kn uključuje i ručak. 
 

Započele su prijave za Drugi nacionalni 
susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji 
će se održati na Trsatu, u nedjelju, 19. 
travnja ove godine. Polazak autobusa je 
u 6 sati, a cijena karte 100 kuna.  
Tražimo donatore koji bi sufinancirali 
troškove prijevoza, kako bi na susretu 
mogle sudjelovati i obitelji slabijeg 
imovnog stanja. Prijave traju do 31. 
ožujka.  
 

Naša Župa organizira hodočašće u 
Svetu Zemlju, od 26. svibnja do 2. lipnja 
2015. Cijena je 1400 USD. Još ima 
nekoliko mjesta. Prijave uz akontaciju 
od 300 USD i kopiju putovnice. 
Putovnica treba biti važeća najmanje 6 
mjeseci od dana putovanja. Viza nije 
potrebna. Sve ostale obavijesti o 
putovanju: marijan.tunic@gmail.com 

 
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, 16,30-18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 500 kom. 


