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Vi	ste	svjetlost	svijeta!	
Egipatski	su	faraoni	
bili	čašćeni	kao	sinovi	
boga	Sunca.	Puno	
kasnije,	jedan	se	kralj	
s	ponosom	nazivao	
"Kraljem	Sunca",	a	
drugi	se	car	mogao	pohvaliti	kako	u	
njegovu	carstvu	nikada	sunce	ne	
zalazi.	Vjernici,	naravno,	smatraju	da	
je	bogohulno	da	se	obični	ljudi	kite	
takvim	božanskim	naslovima	jer	Sveto	
pismo	govori	kako	je	Krist	Svjetlost	na	
prosvjetljenje	naroda,	Svjetlost	što	u	
tami	svijetli.	Kršćanska	je	predaja	
izlazeće	sunce	smatrala	slikom	Krista	
uskrsloga.	Pa	kako	to	da	Isus	nama	
govori:	"Vi	ste	svjetlost	svijeta"?		
Kako	bi	to	običan	slab	i	grešan	čovjek	
mogao	biti	svjetlost?	Može	li	uopće	
čovjek	čovjeku	biti	svjetlost,	
nadahnuće,	pomoć?	Zar	se	nisu	već	
mnoga	zla	događala	upravo	zbog	toga	
što	su	silnici	svih	vremena	sebe	
proglašavali	svjetlošću,	suncem,	
spasiteljem	i	slično	i	tražili	da	ih	se	kao	
takve	časti?	Zar	neće	svakog	drugog	
čovjeka	strovaliti	u	oholost	pomisao	
da	bi	on	nekome	mogao	biti	svjetlost?	
Krist	–	Svjetlost	došao	je	na	svijet	baš	
zbog	toga	da	nas	prosvijetli.	Njegovo	

se	spasenje	i	očituje	
u	tome	da	se	čovjek	
preobrazi	u	Krista,	da	
svi	mi	postanemo	
udovi	njegova	Tijela.	
On	je	siromašan	da	

se	mi	njegovim	bogatstvom	
obogatimo,	da	bismo	postali	loze	koje	
iz	njega,	Trsa,	crpe	život.	Tako	se	i	
ostvaruje	naše	spasenje.	Ne	da	nas	je	
Bog	postavio	u	neko	više	stanje,	ili	da	
nam	je	poslije	smrti	predvidio	za	
obitavalište	neku	novu,	duhovnu	
zemlju,	nego	je	u	spasenju	nešto	
neshvatljivo	veliko:	Bog	nas	poziva	u	
svoj	božanski	život,	uzima	nas	u	svoju	
božansku	obitelj,	čini	nas	dionicima	
božanske	naravi	svojega	Sina.	Daje	
nam	tu	čudesnu	sposobnost	da	
ižaravamo	njegovu	svjetlost,	a	to	je	
ljubav.	Čista	i	jednostavna,	ljubav	
prema	svakom	čovjeku,	ljubav	prema	
njemu,	Početku	i	Izvoru	sve	dobrote.	A	
to	je	radost,	radost	je	biti	Kristova	
svjetlost.	Zato	je	prekrasno	biti	
kršćanin.		
Ne	odupirimo	se,	stoga,	živjeti	
prosvjetljenje	u	Kristu	po	kojem	i	sami	
postajemo	sol	zemlje	i	svjetlo	svijeta.	

Igor	Herceg,	vjeroučitelj		



	

NAŠA	ŽUPNA	ZAJEDNICA	ZAHVALJUJE	I	MOLI	GOSPODINA 

 za	dobročinitelje	i	siromašne,	za	bolesne	i	nemoćne:	Oče,	proslavi	Ime	svoje!	
 za	novokrštenu	Saru	Jagušt.	Roditeljima	čestitamo	na	krštenju	djeteta,	a	novokrštenici	
želimo	blagoslovljen	rast	unutar	obitelji	i	župne	zajednice!	

 za	pokojne	Šteficu	Pušić	Telišman	i	Vladimira	Lovrenčića,	koje	smo	pokopali	prošlog	
tjedna,	te	druge,	čija	je	godišnjica	smrti	ovih	dana,	molimo	dar	uskrsnuća	na	vječni	
život:	Pokoj	vječni	...	

	

KNJIŽARA	RITA	PREPORUČUJE	
	

Chiara	Corbella	Petrillo	umire	u	dvadeset	i	osmoj	godini	života	od	karcinoma	na	jeziku,	
otkrivena	u	petom	mjesecu	njezine	treće	trudnoće.	Odgađa	liječenje	kako	bi	rodila	dijete.	
Ova	knjiga	nije	samo	priča	o	životu	jedne	žene	koja	je	umrla	na	glasu	svetosti.	Knjiga	je	to	
o	ljubavi	prema	životu,	o	životu	općenito.	
Prateći	život	Chiare	Corbelle	Petrillo	učimo	kako	živjeti	s	pouzdanjem	u	Božji	plan,	kako	
odnos	s	Bogom	svaku	situaciju	okreće	na	dobro,	kako	Crkva	hrani	vjeru	pojedinca	i	kako	
Bog	može	preobraziti	život	ako	smo	otvoreni	djelovanju	Njegove	milosti.	

Simone	Troisi	i	Cristiana	Paccini,	Rođeni	smo	i	nikada	ne	ćemo	umrijeti

RASPORED	MISA	

NEDJELJA,	5.	veljače	 Agata	 9,00	 Za	žive	i	pokojne	župljane	

V.	NEDJELJA	KROZ	GODINU	 11,00	 +	Jasna	i	Milorad	Gordić	

Iz	58,7-10;	Ps	112;	1Kor	2,1-5;	Mt	5,13-16	 18,00	 +	ob.	Merdžan	

PONEDJELJAK,	6.	veljače	 Pavao	Miki	
	 Nema	mise	

Post	1,1-19;	Ps	104;	Mk	6,53-56	
UTORAK,	7.	veljače	 Rikard	

18,00	 Kolektivna	
Post	1,20-2,4a;	Ps	8;	Mk	7,1-13	
SRIJEDA,	8.	veljače	 Jozefina	

18,00	 +	Antun	Barišić	
Post	2,4b-9.15-17;	Ps	104;	Mk	7,14-23	

ČETVRTAK,	9.	veljače	 Apolonija	
18,00	 +	Milica,	Pavao	i	Mate	

Ivanković	Post	2,18-25;	Ps	128;	Mk	7,24-30	

PETAK,	10.	veljače	 bl.	Alojzije	Stepinac	 7,00	 	
Post	3,1-8;	Ps	32;	Mk	7,31-37	 17,30	 Kolektivna	
SUBOTA,	11.	veljače	 Gospa	Lurdska	 18,00	 +	Josip	Balog	
Post	3,9-24;	Ps	90;	Mk	8,1-10	
NEDJELJA,	12.	veljače	 Zvonimir	 9,00	 Za	žive	i	pokojne	župljane	

VI.	NEDJELJA	KROZ	GODINU	 11,00	 Za	ozdravljenje	Zlatka	i	Zvonimira	

Sir	15,15-20;	Ps	119;	1Kor	2,6-10;	Mt	5,17-37	 18,00	 +	Zdravko,	Iva	i	Mijo	Jurčić	



MOLITVENA	ZAJEDNICA		
BL.	ALOJZIJA	STEPINCA		

 

Pozivamo	vas	da	postanete	članom	
Molitvene	zajednice	bl.	Alojzija	Stepinca.	
Prijavnica	se	može	naručiti	na	sljedećoj	
adresi:	

ZAJEDNICA	ŠTOVATELJA	
BL.	ALOJZIJA	STEPINCA	
Kaptol	31,	Zagreb		
(tel.	01/4894-879)	

Svaki	štovatelj	blaženoga	Alojzija	Stepinca	
uključen	u	ovu	molitvenu	zajednicu	moli:		
• za	čast	i	proslavu	Isusa	Krista	i	

Katoličke	Crkve	
• za	čvrstoću	osobne	vjere	i	vjernosti	

Isusu	Kristu	i	Crkvi	
• za	svoje	osobne	nakane	i	potrebe	
• za	domovinu	Hrvatsku	i	svakoga	

čovjeka	
• za	očitovanje	i	potvrdu	svetosti	bl.	

Alojzija	Stepinca	u	postupku	njegove	
kauze	za	proglašenje	svetim.	

Uz	molitvu	svaki	član	molitvene	zajednice	
svojim	radom	nastoji:		
• savjesno	obavljati	svoje	svakodnevne	

obveze	
• svjedočiti	kršćanske	istine	u	privatnom	

i	javnom	životu	
• surađivati	s	Postulaturom	u	

promicanju	blaženikova	glasa	svetosti	
• sudjelovati	svakoga	10.	dana	u	

mjesecu	u	slavlju	svete	mise	ili	na	
molitvenom	sastanku	

• darom	i	žrtvom	pridonositi	uspješnom	
dovršetku	postupka	za	proglašenje	
svetim	bl.	Alojzija	Stepinca.	

	

MILOSTI	BOLESNIČKOG	POMAZANJA	
	

Posebni	dar	Duha	Svetoga.	Osnovna	
milost	ovog	sakramenta	jest	milost	
potpore,	mira	i	ohrabrenja	za	

nadvladavanje	vlastitih	tegoba	u	teškoj	
bolesti	ili	staračkoj	nemoći.	Ona	obnavlja	
pouzdanje	i	vjeru	u	Boga,	jača	protiv	
napasti	Zloga,	to	jest	napasti	
obeshrabrenja	i	tjeskobe	smrti.	Ta	
potpora	Gospodnja	privodi	bolesnika	k	
ozdravljenju	duše,	a	također	i	tijela,	ako	je	
to	volja	Božja.	
Sjedinjenje	s	mukom	Kristovom.	Po	
milosti	ovog	sakramenta	bolesnik	prima	
snagu	i	dar	da	se	tješnje	sjedini	s	
Kristovom	mukom:	bolesnik	na	neki	način	
biva	posvećen	da	donosi	plodove	po	
suobličenju	s	otkupiteljskom	Kristovom	
mukom.	
Milost	crkvenog	zajedništva.	Bolesnici	
koji	prime	ovaj	sakrament	dragovoljno	se	
“sjedinjuju	s	Kristovom	mukom	i	smrću	i	
tako	pridonose	dobru	Božjeg	naroda”.	
Slaveći	ovaj	sakrament	Crkva	se,	u	
općinstvu	svetih,	zauzima	za	bolesnikovo	
dobro,	a	bolesnik,	po	milosti	sakramenta,	
sa	svoje	strane	pridonosi	posvećenju	
Crkve	i	dobru	svih	ljudi	za	koje	Crkva	trpi	i	
za	koje	se,	po	Kristu,	prinosi	Bogu	Ocu.	
Priprava	za	posljednji	prijelaz.	Ako	se	
sakrament	bolesničke	pomasti	dijeli	svima	
koji	podnose	teške	bolesti	i	slabosti,	s	više	
razloga	daje	se	onima	koji	su	na	izlazu	iz	
ovog	života,	tako	da	se	nazivao	i	
sakramentom	umirućih.	Sakrament	
bolesničke	pomasti	dovršuje	naše	
suobličenje	sa	smrću	i	uskrsnućem	
Kristovim,	što	ga	je	sakrament	krštenja	
započeo.	On	nadopunjuje	sveta	
pomazanja	koja	obilježavaju	sav	život	
kršćana:	krsno	je	pomazanje	u	nama	
zapečatilo	novi	život,	a	krizmeno	nas	
ojačalo	za	životnu	borbu;	ovo	posljednje	
pomazanje	je	poput	čvrste	utvrde	koja	
brani	svršetak	našega	zemaljskog	života	u	
vidu	zadnjih	borbi	pred	ulazak	u	Očinski	
dom.	

Katekizam	Katoličke	Crkve	



ŽUPNI	OGLASI	–	5.	veljače	2017.	
	

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	molimo	za	
duhovna	zvanja.	

	

Zajednica	mladih	i	ove	srijede	nastavlja	
svojim	ciklusom	kateheza:	"Brak	i	
ljubav	po	Božjem	naumu."	Ovog	tjedna	
tema	je:	"Ljubav	i	odgovornost“.	
Vidimo	se	u	20	sati,	u	dvorani	
Pastoralnog	centra!	

	

Dođite	na	euharistijsko	klanjanje	
četvrtkom,	od	17	do	18	sati.	

	

NA	STEPINČEVO,	10.	VELJAČE,	
NAŠA	ŽUPA	SLAVI	SVOJ	18.	
ROĐENDAN!	BOGU	HVALA!	

Mise	su	toga	dana	u	7	i	u	17,30	sati,	a	
nakon	večernje	mise	je	susret	molitelja	
Žive	krunice.		
Trodnevna	priprava	započinje	u	utorak,	
7.	veljače.	Vanjska	proslava	bit	će	u	
nedjelju,	12.	veljače,	misom	u	11	sati.	

	

Središnja	proslava	Stepinčeva	i	ove	će	
godine	biti	euharistijsko	slavlje	u	
katedrali,	10.	veljače,	u	19	sati,	koje	će	
predvoditi	kardinal	Josip	Bozanić.	
Proslavi	spomendana	u	katedrali,	kao	
duhovna	priprava,	prethodi	
trodnevnica	od	utorka	7.	do	četvrtka	9.	
veljače,	u	18	sati.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Na	blagdan	Gospe	Lurdske	i	Svjetski	
dan	bolesnika,	11.	veljače,	pozivamo	
bolesnike	na	susret	s	medicinskim	
osobljem,	uz	mjerenje	tlaka	i	šećera	u	
krvi,	od	8	do	10	sati,	u	Pastoralnom	
centru.		
Dođite	na	molitvu	za	ozdravljenje,	
pred	Presvetim,	u	17	sati,	te	slavlje	
bolesničkog	pomazanja	pod	misom	u	
18	sati,	u	školi.	

	

Novi	susret	djece	školske	dobi	bit	će	
sljedeće	nedjelje,	u	vjeronaučnoj	
dvorani,	u	10,30	sati.	Pozivamo	svu	
djecu	da	se	priključe!	

	

Za	Susret	hrvatske	katoličke	mladeži,	
koji	će	se	održati	29.	i	30.	travnja	u	
Vukovaru,	možete	se	prijaviti	putem	
obrasca	na	našoj	web	stranici.	
Kotizaciju	u	iznosu	od	30	kuna	treba	
uplatiti	do	19.	veljače,	nakon	nedjeljne	
večernje	mise,	te	četvrtkom	ili	subotom	
na	probi	Zbora	mladih.	Cijena	busa	bit	
će	objavljena	naknadno.	Donja	dobna	
granica	je	15,	a	gornja	30	godina.	

	

NOVA	ŽUPNA	AKTIVNOST!	
Svake	prve	nedjelje	u	mjesecu	(danas),	
nakon	večernje	mise,	u	školi	će	se	
održavati	skup	svih	zainteresiranih	
župljana.	Na	skupu	će	se	raspravljati	o	
prijedlozima,	pitanjima	i	primjedbama,	
vezanim	za	život	Župe,	koji	će	se	
skupljati	tijekom	mjeseca,	u	za	to	
predviđenoj	kutiji	u	školi.	
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