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Izgon trgovaca iz Hrama 
 
Evanđelist Ivan nam donosi zgodu 
izgona trgovaca iz Hrama. Ovo je jedina 
zgoda koja izvana pokazuje Isusovu 
ljutnju, ali s razlogom, jer se u blizini 
hramskoga svetišta odvijala trgovina 
koja nije primjerena tom mjestu. 
„Nosite to odavde i ne činite od kuće 
Oca mojega kuću trgovačku“. Nakon 
toga zapodjenuo se razgovor između 
Židova i Isusa koji su ga pitali kojim 
znamenjem može potvrditi da to smije 
činiti. Isus im uzvraća svjedočanstvom 
svoje sudbine: „Razvalite ovaj hram, i 
ja ću ga u tri dana podići!“. Njima te 
riječi zvuče nevjerojatno jer znaju tko 
je i koliko dugo gradio Hram u kojemu 
se nalaze. Nesporazum nije oko hrama 
kao građevine, nego oko Hrama kao 
istinskog Božjeg prebivališta. Isus u 
svom odgovoru misli na samoga sebe, 
na činjenicu da će ga uhvatiti, lažno 
optužiti, nevinog osuditi i ubiti 
razapinjanjem na križ, ali da će on treći 
dan uskrsnuti od mrtvih. Time nam 
dolaze u sjećanje Isusove riječi da se 
odsada istinski klanjatelji Bogu neće 
klanjati na nekom posebnom mjestu, 
nego u Duhu i Istini. 
Isus je taj neuništivi duhovni Hram koji 
je ubijen – razoren – u tijelu, ali je 

oživljen u Duhu. Isus je istinsko 
bogoštovlje koje pokazuje kako se slavi 
Boga i kako se s njime komunicira. Već 
u Isusovo vrijeme su mnogi povjerovali 
u njega, ali Isus se čuvao od 
„hvalisanja“ pred ljudima jer je „dobro 
znao što je u čovjeku“.  
Evanđelist Ivan nam daje diskretno 
svjedočanstvo o činjenici da je 
evanđelje napisano mnogo vremena 
nakon Isusova uskrsnuća. Ivanova vjera 
u uskrsnuće diktira sadržaj događaja 
kojega on opisuje. „Pošto uskrsnu od 
mrtvih prisjetiše se njegovi učenici da 
je to htio reći, te povjerovaše Pismu i 
besjedi koju Isus reče“. 
 

Valentina Novoselac, vjeroučiteljica 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  
 Za pokojne Milana Hašpergera, Anu Gašparinec, Veru Komerički i druge, čija je 

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

ZMAJ UVIJEK GUBI RAT – UZ GODIŠNJICU SMRTI KARD. FRANJE KUHARIĆA (11. 3.) 
Budimo skrušeni, budimo Božji! Pobjeda pripada Bogu i onima koji su Božji. Zmaj uvijek gubi 
rat. Čini se da dobiva koju bitku. Može dobiti bitku u pojedinoj savjesti kad zarobi čovjeka, kad 
ga zlom okuje, i psovkom, i mržnjom, i bludnošću i nevjernošću, ali on ipak uvijek gubi rat. Zato, 
braćo i sestre, povjerit ćemo se Bezgrešnom Srcu Majke Božje. Ona, na nebo uznesena, živa 
dušom i tijelom, živi s nama, u Bogu nas gleda, u Bogu nas voli, u Bogu gleda sve naše nevolje. 
Ona zna najbolje sve naše nevolje. Skrušenim srcem povjerimo sebe, svoju obitelj, svoj narod, 
svoju domovinu njezinoj zaštiti i njezinu zagovoru da moli s nama i za nas Spasitelja! Zmaj se 
boji Djevice, Zmaj se boji Bogomajke. On je ponižen njezinom poniznošću: on je poražen i 
njezinom poslušnošću. Mi ćemo, ponizni i poslušni poput Marije, nadahnuti njezinim duhom, 
njezinom dušom i srcem pobijediti Zmaja u sebi i oko sebe. Ona je neodjeljiva od Isusa Krista, 
svoga Sina, i zato vodi k njemu da budemo dionici njegova Otkupljenja i s njima pobjednici nad 
svakim zlom i Zlim! Amen!                                                   Marija Bistrica, 15. kolovoza 1991. godine 

RASPORED MISA 

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 

PONEDJELJAK, 9. ožujka Franciska 
 Nema mise 

2Kr 5,1-15a; Ps 42; Lk 4,24-30 

UTORAK, 10. ožujka Makarije 
18,30 + Paško Bilušić 

Dn 3,25.34-43; Ps 25; Mt 18,21-35 

SRIJEDA, 11. ožujka Kandid 
18,30 + Mladen Bajsić 

Pnz 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19 

ČETVRTAK, 12. ožujka Inocent 
18,30 

+ Franji i Dragica Ilić, Stipe 
Janković Jr 7,23-28; Ps 95; Lk 11,14-23 

PETAK, 13. ožujka Nicefor 
18,30 Kolektivna 

Hoš 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34 

SUBOTA, 14. ožujka Matilda 
18,30 + ob. Jurčević 

Hoš 6,1-6; Ps 51; Lk 18,9-14 

NEDJELJA, 15. ožujka Klement 9,00 + Božica i Mirko Gelineo 

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

2Ljet 36,14-16.19-23; Ps 137; Ef 2,4-10; Iv 3,14-21 18,30 + Katarina i Vjekoslav 



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 
 
(Drugi nastavak) 
Znakovit je ovaj početak našega puta u 
Nadbiskupiji u vremenu korizme, nakon 
što smo, prije dva dana, dopustili i 
prihvatili znak pepela i riječi izgovorene 
nad nama: Sjeti se, čovječe, da si prah i da 
ćeš se u prah vratiti! U toj svijesti vjere 
nam govori da se čovjeka ne ostavlja 
zemlji, nego ga se uzdiže u nebesku 
vječnost. 
Relikvije su znak zdrave kršćanske 
duhovnosti koja tijelo promatra u otajstvu 
Božje ljubavi. Kršćanstvo odbija razne 
oblike pokušaja da se vrijednost daje 
isključivo duhu, a zanemari tijelo, Božji dar 
po kojemu se očituje djelo Stvaranja i 
Otkupljenja. Naša su tijela obilježena 
krštenjem i preobražena na novi život. 
3. Braćo i sestre, papa Franjo u svojoj 
poruci za ovogodišnju korizmu govori o 
»globalizaciji ravnodušnosti«, o sebičnosti 
koja razara svijet. Potiče nas da vidimo da 
Bog nije ravnodušan prema svijetu i piše: 
»Bog nije ravnodušan prema svijetu, već 
ga toliko ljubi da je dao svoga Sina za 
spasenje svakog čovjeka. U utjelovljenju, 
zemaljskom životu, smrti i uskrsnuća Sina 
Božjega vrata između Boga i čovjeka, 
između neba i zemlje otvorena su jednom 
zasvagda. Crkva je poput ruke koja ta 
vrata drži otvorenima naviještanjem Božje 
riječi, slavljenjem sakramenata, 
svjedočenjem vjere ljubavlju djelotvorne 
(usp. Gal 5, 6). No, svijet teži zatvoriti se u 
samoga sebe i zatvoriti ta vrata kroz koja 

Bog ulazi u svijet i svijet u njega«. 
Papa naglašava da u sakramentima, a 
osobito u Euharistiji postajemo Kristovim 
tijelom u kojemu nema mjesta za 
ravnodušnost, jer u tijelu se zajedno 
osjeća i trpljenje i radost. 
Za nas je na ovome molitvenom hodu sa 
Stepincem osobito važno ono što papa 
Franjo govori o Crkvi: »Crkva je communio 
sanctorum, zajedništvo svetih, ne samo 
zbog svojih svetaca, već također zato jer 
je zajedništvo u svetim stvarima: ljubavi 
Boga koji nam se objavio u Kristu i svim 
njegovim darovima. Među tim darovima 
je također odgovor onih koji su dopustili 
da ih ta ljubav zahvati. U tome zajedništvu 
svetih i u tome dioništvu u svetim 
stvarima nitko ne zadržava ništa za sebe, 
već sve što ima dijeli s drugima. A budući 
da smo povezani u Bogu, možemo učiniti 
nešto i za one koji su daleko od Boga, za 
one do kojih nikada ne bismo mogli 
doprijeti vlastitim silama, da s njima i za 
njih molimo Boga da se svi otvorimo 
njegovu djelu spasenja«. 

Završetak u sljedećem broju. 
 

Blaženi Alojzije – nada među nama! 
 

Zagrebačka nadbiskupija započela je 
molitveni hod s moćnikom bl. Alojzija 
Stepinca kroz sve Župe tijekom ove 
godine, a u našoj će Župi biti u subotu, 14. 
ožujka. Program čašćenja Blaženikovih 
relikvija u kapeli Pastoralnog centra: 
10,30 Doček i kratka pobožnost 
11,00 Misa 
11,30 Stepinac nam govori 
13,00 Osobna i grupna pobožnost 
17,00 Krunica  
17,30 Služba Božje Riječi 
18,30 Misa 
Pozivamo sve vjernike da sudjeluju u 
pobožnosti. 



Ž U P N I  O G L A S I  –  8 .  o ž u j k a  2 0 1 5 .

 
 

Danas završava akcija Hrvatskog 
Caritasa "Tjedan solidarnosti i 
zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH“. 
Svrha ove akcije je prikupiti konkretnu, 
novčanu pomoć, ali i senzibilizirati i 
poticati javnost u Hrvatskoj na 
solidarnost, zajedništvo i molitvu za 
ljude i Crkvu u BiH. Priloge ćemo 
prikupljati kod izlaza, nakon mise. Osim 
toga, uključiti se možemo: 

 pozivom na donacijski telefon 
060/9010 (cijena poziva 6,25kn, PDV 
uključen), 

 uplatom na žiro-račun HC-a IBAN: 
HR05 2340 0091 1000 80340, poziv 
na br. 101, 

 darom u Župi 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
održat će se u utorak, 10. ožujka u 
17,30 sati. Pozivamo i druge župljane 
koji su spremni dnevno izmoliti jednu 
desetku krunice za izgradnju naše 
Župne crkve da se pridruže ovom krugu 
molitelja i dođu na susret. 
 

Zajednica mladih na svojim susretima, 
srijedom u 20,30 sati, obrađuje crkvene 
naučitelje – uzore evangelizacije. Ovog 
tjedna tema je: „Sveti Franjo Saleški - 
Svetac džentlmen.“  
Veselimo se vašem dolasku! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Križni put molimo u korizmi petkom i 
nedjeljom 18 sati. 
 

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

Najavljujemo Caritasovu akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane: 
od četvrtka do nedjelje, od 18. do 22. 
ožujka. 
 

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

U tijeku 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.  
 

Hodočašće u Svetu Zemlju otkazuje se 
zbog odustajanja i premalog interesa. 
Hvala na strpljivosti!  
Pokušat ćemo još jednom sljedeće 
godine! 

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. 


