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Pustinja kušnje 
Kušnje kojima je Isus bio 
podvrgnut za vrijeme 
četrdesetodnevnog posta 
u pustinji svakom bi 
kršćaninu trebale poslužiti 
kao primjer za oblikovanje 
vlastitog unutarnjeg 
duhovnog života, ali i 
vježba koja mu daje snagu za 
dosljedno kršćansko življenje. I Isus je 
kao čovjek član ljudskog roda te je bio 
izložen i zajedničkim napastima koje 
ne mimoilaze nijednog člana ljudske 
vrste. A ako tih napasti nije bio 
pošteđen ni utjelovljeni Sin Božji, 
bespredmetno bi bilo očekivati da 
bude izuzet i itko od nas smrtnih ljudi, 
bez obzira koliko dobri i sveti bili. 
Smještajući Isusove kušnje u širi 
antropološki kontekst, neki crkveni oci 
povezivali su ih sa kušnjama kojima je 
bio izložen i kojima je podlegao Adam. 
Isus je, dakle, odmah poslije krštenja 
napastvovan. Ali je došao kako bi 
pobijedio đavla u svim kušnjama u 
kojima je Adam pao, kako bi tako bio 
istinski novi Adam, začetnik novog 
čovječanstva, istrgnutog iz vlasti 
Sotone. Ukazujući na sličnosti s 
kušnjama u kojima je podlegao Adam, 

crkveni oci skreću 
pozornost na č injenicu da 
se ni Isusove kušnje nisu 
ticale samo njega samoga, 
nego cijelog ljudskog roda. 
A kao što su se posljedice 
Adamova pada prenijele 
na cijeli ljudski rod, tako i 

Isusova pobjeda u kušnjama ima 
jednak univerzalni učinak. I nama koji 
u kušnjama ovoga svijeta stojimo 
između ova dva Adama, onoga koji je 
pao pred izazovom napasti učinivši 
nas Sotoninim žrtvama i onoga koji je 
pobijedio oslobodivši nas sotonske 
vlasti, odvažno je poći putem Kristove 
pobjede. Isus nam daje snagu svojim 
primjerom, ali isto tako nas podsjeća 
da je vrlo moćno oružje protiv 
sotonskih zamki i podvala upravo 
korizmeni post.  
Stoga u ovom svetom korizmenom 
vremenu ne živimo kao beživotna 
pustinja, već postimo, molimo se, 
živimo od riječi Božje, klanjajmo se 
Bogu i njemu jedinom služimo, pa će, 
bez imalo sumnje, pobjeda biti i naša 
po uzoru na onu koji je već radi nas 
izvojevao naš Gospodin. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Ivana Paradiša i Franju Vodanovića, koje smo pokopali prošlog tjedna, te 

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

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Kršćanstvo je sloboda. Nije patnja, jer patnju imamo i bez kršćanstva. Nije Isus došao da 
donese patnju. 
On dolazi osloboditi nas. U korizmi je dobro misliti o slobodi. Isus dolazi da nas oslobodi. 
On nas uvodi u novi svijet u kojem je moguće biti velik. On je temeljni lijek za naše patnje i 
boli. Ako se pitamo konkretno što to znači, onda je važno u svom životu ne govoriti: 
"Gospodine, prihvaćam svoje patnje", nego treba reći "Gospodine, uđi u moje patnje" (...) 
Tri su koraka na putu vjere: Uzeti križ, odreći se sebe i ići za Isusom. 

Tomislav Ivančić, Obraćenjem do duševnog zdravlja 
 

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te,  

jer si svojim svetim križem otkupio svijet! 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 5. ožujka Teofil 9,00 Za žive i pokojne župljane 

I. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Kata Cvitković 

Post 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 18,00 + ob. Šekutor, Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

PONEDJELJAK, 6. ožujka Koleta 
 Nema mise 

Lev 19,1-2.11-18; Ps 19; Mt 25,31-46 

UTORAK, 7. ožujka Perpetua i Felicita 
18,00 Kolektivna 

Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15 

SRIJEDA, 8. ožujka Ivan od Boga 
18,00 + Rudolf Šain 

Jon 3,1-10; Ps 51; Lk 11,29-32 

ČETVRTAK, 9. ožujka Franciska 
18,00 

+ ob. Brezović, Stjepan 
Kranjec Est 4,17; Ps 138; Mt 7,7-12 

PETAK, 10. ožujka Emil 
18,00 Kolektivna 

Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26 

SUBOTA, 11. ožujka Liturgija kvatri 
18,00 + ob. Cvitković i Loina 

Iz 55,6-9; Ps 51; Lk 7,36-50 

NEDJELJA, 12. ožujka Bernard 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Josip Ščrbec 

Post 12,1-4a; Ps 33; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 18,00 + ob. Grabar 



5 NAPASTI U KORIZMI  
I KAKO IH IZBJEĆI 

 

1. Napast koja dekoncentrira 
 

Čisto srce želi samo jedno – biti sveto. (S. 
Kierkegaard) 
 

Korizma se vrlo brzo može pretvoriti u 
vrijeme u kojem ili činimo previše stvari ili 
ne činimo baš ništa. Korizma bi trebala biti 
vrijeme posvećeno Bogu, a ne našim 
aktivnostima, kako god se one činile 
korisnima. Bolje je zamoliti Boga da nam 
pomogne koncentrirati se na jednu 
ključnu stvar tijekom korizme, te ga onda, 
usprkos našim padovima, zamoliti za 
milost da ipak ustrajemo. 
 

2. Napast da osuđujemo 
 

Oholost je pretvorila anđele u demone, 
dok poniznost čini ljude jednake anđelima. 
(sv. Augustin) 
 

Ako smo po prirodi discipliniraniji ili 
imamo jaču volju od ostalih, možemo 
pasti u napast da tijekom korizme tješimo 
sami sebe misleći da smo bolji od drugih. 
Ako smo skloni tomu, ili to proživljavamo 
u ovoj korizmi, najbolji je lijek odabrati 
pokoru koju nam je apsolutno nemoguće 
izvršiti na savršen način, koja će nas 
otrijezniti od oholosti i visokog mišljenja o 
sebi. To će nam pomoći da shvatimo kako 
korizma nije tu kako bismo mi bili 
savršeni, a istodobno prvorazredni suci. 
Ne, tijekom korizme trebamo shvatiti da 
unatoč naravnim darovima koje nam je 
Bog dao, mi smo još uvijek grešni ljudi 
kojima je itekako potrebna milost. 
 

3. Napast kad samo sebe želimo 
poboljšati 
 

Korizma se vrlo brzo može pretvoriti u 
vrijeme u kojem samo želimo smršaviti ili 
okončati neku lošu naviku koja nam u 

životu smeta, umjesto da samo čeznemo 
za tim da budemo bliže Bogu. A Sotona 
baš želi da korizma bude vrijeme u kojem 
se vrtimo samo oko sebe, međutim, to 
nije korizma. Obično nam dobro ide ljubiti 
same sebe, a teško kada moramo ljubiti 
druge. Stoga je bitno izabrati onaj oblik 
pokore koji će nam pomoći rasti u 
nesebičnoj ljubavi. 
 

4. Napast razdora 
 

Odakle dolaze podjele i razdori? Od 
Sotone! Razdori dolaze od njega. Bježite 
od sukoba, molim vas! (papa Franjo) 
 

Sotona želi da u drugim kršćanima vidimo 
neprijatelja, umjesto da shvatimo kako je 
on jedini pravi neprijatelj među nama (i u 
nama kada mu dopustimo da djeluje). 
Pokušat će i tijekom korizme izazvati 
sukobe među kršćanima u našim 
domovima, župama, čak i na internetu.  
 

5. Napast obeshrabrivanja 
 

Napasti, obeshrabrenost i nemir dolaze od 
neprijatelja. (sv. Padre Pio) 
 

Sotona ni u čemu više ne uživa nego da 
nas učini jadnima poput sebe. On zna da 
kada se osjećamo obeshrabreni, da smo 
onda manje otvoreni Božjoj milosti. Može 
učiniti da mislimo kako neprestano 
padamo i da smo beskorisni u tome što 
radimo. Ali, nitko nije “uspješan” tijekom 
korizme. Ako mislite da jeste, sigurno 
niste izabrali pravu pokoru. Dakle, onda 
kada se osjećamo obeshrabreni, imamo 
priliku zahvaliti Bogu radosno kličući jer 
nas je spasio od naše prosječnosti i od 
grijeha.  
U korizmi razmišljamo kako je Isus umro, 
da … ali On je i uskrsnuo! Njegova radost i 
milost su nam dostupne i mogu nas 
preobraziti sada. I Bogu hvala na tome! 

 

s. Th. A. Noble, bitno.net  



ŽUPNI OGLASI – 5. ožujka 2017. 
 

Započeli smo korizmu, 
četrdesetodnevnu duhovnu pripravu za 
proslavu Vazmenog otajstva - Uskrsa. 
Korizmeno vrijeme je vrijeme posta, 
molitve i djelotvorne kršćanske ljubavi.  

 

Na sve korizmene petke je 
zapovijedani nemrs. Zakon nemrsa 
obvezuje sve katolike koji su navršili 14. 
godinu života, a zakon posta one koji su 
navršili 18. godinu života pa do 
započete 60. godine života.  

 

Pobožnost križnog puta bit će utorkom 
i petkom nakon mise. Na Ksaveru se 
križni put moli nedjeljom u 16 sati. 

 

Večeras nakon mise, u predvorju škole, 
održat će se novi susret svih 
zainteresiranih župljana, na kojem će 
biti rasprava o prijedlozima, pitanjima i 
primjedbama vezanima uz život Župe, 
koje ste tijekom prošloga mjeseca 
stavili u kutiju na ulazu škole. 

 

Zajednica mladih započinje s 
pripremnim ciklusom kateheza za 
SHKM, 29. i 30. travnja, u Vukovaru, 
pod nazivom "Krist - nada naša".  
Prva kateheza, pod naslovom ''Milosrđe 
- Božje i moje'', održat će se u srijedu, 8. 
ožujka, u 20 sati, u dvorani Pastoralnog 
centra! Sudjelovanje je obvezno za sve 
prijavljene, a i svi ostali su dobrodošli! 
Cijena busa bit će objavljena naknadno. 

 

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

 
 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
održat će se u petak, 10. ožujka, nakon 
mise. 
 

Tradicionalno hodočašće u Karlovac i 
Krašić, u devetnici sv. Josipu, bit će u 
subotu, 11. ožujka. Polazak je u 8 sati, a 
cijena od 120 kuna uključuje i ručak. 
 

U subotu, 11. ožujka, u 17 sati, pozivamo 
muževe i žene, koji ne idu u Karlovac, na 
susret obiteljske zajednice, zajedničku 
molitvu i misu. 
 

Umjesto susreta u vjeronaučnoj dvorani, 
pozivamo djecu školske dobi na molitvu 
krunice, sljedeće nedjelje, u 10,30 sati, u 
školi. 
 

Sjednica ŽPV-a, u četvrtak, 16. ožujka, 
započinje misom u 18 sati. 
 

Započela je još jedna miroljubiva 
molitvena inicijativa za očuvanje 
nerođenog života - "40 dana za život". U 
Zagrebu se moli ispred bolnice „Sestre 
milosrdnice“ u Vinogradskoj ulici, od 0 do 
24 sata, te ispred KBC Merkur, od 7 do 19 
sati. Pridruži se! 

Više na: www.40danazazivot.com 
 

STARI BROJEVI GLASNIKA BL. A. STEPINCA 
 

U župnom arhivu nedostaju brojevi: 
 

1995. (4); 1996. (svi brojevi);  
1997. (svi brojevi); 1998. (1, 2);  
1999. (1, 2, 3); 2002. (1, 2). 
 

Hvala unaprijed na svakoj pomoći! 

 
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, 17 – 17,45 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


