
 

Križ autentičnog svjedočanstva
Kako bi što zornije predočio 
na koji način je Bog odlučio 
iskazati svoju ljubav 
prema svijetu i ljudima 
proslavljajući ujedno 
svoga Sina, Isus se 
poslužio slikom jednog 
starozavjetnog događaja. Povezao 
je otajstvo spasenja koje se imalo 
izvršiti njegovim pribijanjem na križ 
s podizanjem na stup zmije u 
pustinji u vrijeme kad je izraelski 
narod hodio prema obećanoj zemlji. 
Isus je taj događaj smatrao dovoljno 
znakovitim kako bi nagovijestio 
svoju smrt na križu, premda se ne 
može cjelokupna slikovitost 
starozavjetnog događaja usporediti 
s Isusom.  
Isus, naime, u prvi plan ne stavlja 
simboliku zmije, nego ističe da je 
njezino podizanje na stup u pustinji 
bilo ljekovito za Izraelce. Pogotovo 
jer taj događaj nagoviješta njegovo 
ljekovito podizanje, to jest njegovo 
uzdignuće na stup križa. Dopustivši 
smrti da ga ugrize, prikovao ju je 
potom na križ i pobijedio je 
obeskrijepivši njezin otrov. Uzeo je 
ono tijelo koje je bilo izvor 

neposluha i slabosti, zbog 
kojeg je čovjek trpio ujede 

otrovnica, kako bi u svom 
tijelu primio ujede poradi nas i 

bio uzdignut na križ. Osuđuju ga na 
smrt i sramotu, a on osudu koristi 
kao znakovito uzdignuće kojim liječi 
ljudski rod. Samo on podignut na 
križ ostaje jedini znak koji čovjeku 
može vratiti zdravlje u hodu 
pustinjom zemaljskog života i dati 
konačno spasenje u nebu. 

Kamo sreće kad bismo istinski 
'oboljeli' od ljubavi prema Bogu i od 
želje za njime. Kad bismo shvatili 
koliko smo bolesni jer naš pogled, 
misli i riječi, želje i srce nisu do kraja 
upravljeni prema Raspetome. 
Dajmo se podići na križ autentičnog 
svjedočanstva za raspetog 
Gospodina. Ako je njemu križ bio 
neophodna etapa uzvišenja u 
nebesku slavu, onda je i nama prava 
odskočna daska za put do neba.  
I ne zaboravimo, samo kršćanin 
pribijen na križ poput svog 
Gospodina je valjan znak ovome 
svijetu.    

 Igor Herceg, vjeroučitelj 
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NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA  ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 za pokojnog Antu Krznara, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

480 Ima li u tvome životu nečega što se 
ne slaže s tvojim kršćanstvom i što u tebi 
budi želju da se ne pročistiš? 
- Preispitaj se i promijeni. 
481 Dobro promisli o svom vladanju. 
Vidjet ćeš da si pun pogrešaka, koje 
škode tebi, a možda i onima u tvojoj 
blizini. 
- Sjeti se, sinko, da mikrobi nisu ništa 
manje opasni od divljih zvijeri. I ti uzgajaš 
ove pogreške, ove zablude - kao što se 

uzgajaju mikrobi u laboratoriju - 
nedostatkom poniznosti, nedostatkom 
molitve, propustima u vršenju svoje 
službe, slabim poznavanjem sebe sama ... 
A potom ova žarišta šire zarazu u okoliš. 
Treba ti svakodnevni dobar ispit savjesti 
koji bi te doveo do konkretnih odluka u 
popravljanju da bi osjetio istinsku bol 
zbog svojih nedostataka, zbog svojih 
propusta i grijeha. 

Josemaría Escrivá, Kovačnica 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 11. ožujka Dominik Kam 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. KORIZMENA NEDJELJA  11,00 + Ivan i ob. Šešok 

2Ljet 36,14-16.19-23; Ps 137; Ef 2,4-10; Iv 3,14-21 18,30 + ob. Rukavina 

PONEDJELJAK, 12. ožujka Bernard 
7,30  

Iz 65,17-21; Ps 30; Iv 4,43-54 

UTORAK, 13. ožujka Nicefor 
18,30 Kolektivna 

Ez 47,1-9.12; Ps 46; Iv 5,1-3a.5-16 

SRIJEDA, 14. ožujka Matilda 
18,30 + Milka i Franjo Šreter 

Iz 49,8-15; Ps 145; Iv 5,17-30 

ČETVRTAK, 15. ožujka Klement 
18,30 + Katarina i Vjekoslav 

Izl 32,7-14; Ps 106; Iv 5,31-47 

PETAK, 16. ožujka Julijan 
18,30 Kolektivna 

Mudr 2,1a.12-22; Ps 34; Iv 7,1-2.10.25-30 

SUBOTA, 17. ožujka Patrik 
7,30  

Jr 11,18-20; Ps 7; Iv 7,40-53 

NEDJELJA, 18. ožujka Ćiril 9,00 Za žive i pokojne župljane 

V. KORIZMENA NEDJELJA  11,00 + Josip Ščrbec 

Jr 31,31-34; Ps 51; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33 18,30 + Dragutin Oraić i Pavao Košutić 



KRUNICA SV. JOSIPA 
 

Jučer je započela Devetnica sv. 
Josipu. Krunica sv. Josipa moli se na 
Gospinu krunicu ...  
 

Umjesto Zdravo Marijo moli se: 
Zdravo Josipe pravedni, zaručniče 
svete Bogorodice, djevičanski Oče 
Isusa Krista, (otajstvo…).  
Sveti Josipe, moli za nas da po 
tvome primjeru sveto živimo i u 
nebu vječno blaženstvo 
zadobijemo. Amen. 
 

Na prva tri zrnca dodaje se: 
- koji neka nam umnoži vjeru. 
- koji neka nam učvrsti ufanje. 
- koji neka nam usavrši ljubav. 
 

Otajstva po deseticama: 
1. kojeg si žarko volio. 
2. koji je tebe slušao i ljubio. 
3. za koga si marljivo radio. 
4. koji je tebi u poslu pomagao. 
5. koji je uza te bio kad si umirao. 
 

Umjesto O moj Isuse moli se:  
O mili, blagi, strpljivi i ponizni 
sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju 
djecu i budi nam uvijek dobar i 
vjeran otac. Amen. 
 

Na kraju krunice: 
Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ 
udostojala se u tišini zaodjenuti 
slabom ljudskom naravi u 
skrovitosti nazaretskog doma u 
kojem je sveti Josip bio glavar; po 
njegovu zagovoru stišaj u nama 
buku strasti, neurednih nagnuća, 
da svojim govorom častimo samo 
Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke 
vjekova. Amen. 

LITANIJE SV. JOSIPA 
 

... Sveti Josipe,  moli za nas! 
Slavni porode Davidov, 
Svjetlosti patrijarha, 
Zaručniče Bogorodice, 
Stidljivi čuvaru Djevice, 
Hranitelju Sina Božjega, 
Brižni branitelju Kristov, 
Glavaru slavne obitelji, 
Josipe pravedni, 
Josipe prečisti, 
Josipe premudri, 
Josipe jaki, 
Josipe poslušni, 
Josipe vjerni, 
Ogledalo strpljivosti, 
Ljubitelju siromaštva, 
Uzore radnika, 
Uresu domaćega života, 
Čuvaru djevica, 
Potporo obitelji, 
Utjeho bijednih, 
Ufanje bolesnih, 
Zaštitniče umirućih, 
Strahu zlih duhova, 
Pokrovitelju svete Crkve, 
 

Jaganjče Božji ... 
 

- Postavio ga je gospodarom doma 
svojega. 
- I poglavarom svega imanja 
svojega. 
 

Pomolimo se: 
Bože, koji si se neiskazanom 
providnosti udostojao izabrati 
blaženoga Josipa za zaručnika 
presvetoj Majci svojoj, daj molimo 
da koga kao pokrovitelja častimo na 
zemlji, zavrijedimo imati 
zagovornikom na nebu. Koji živiš. 



11. 3. 2018. 
 

U akciji Hrvatskog Caritasa "Tjedan 
solidarnosti i zajedništva s Crkvom 
i ljudima u BiH" prikupili smo 3.200 
kuna. Hvala svima! 

 

Danas se spominjemo šesnaeste 
obljetnice smrti sluge Božjega 
kardinala Franje Kuharića, uzornog 
svjedoka bogoljublja, čovjekoljublja 
i domoljublja, Božjeg milosrđa i 
ljubavi. Tom prigodom kardinal 
Josip Bozanić, naš nadbiskup, 
predvodit će euharistijsko slavlje u 
zagrebačkoj Prvostolnici, večeras u 
18 sati. 

 

Tijekom korizme, sve do 28. ožujka, 
zagrebački bogoslovi u katedrali 
svakoga dana predvode molitvu 
krunice „Božjega milosrđa“ ispred 
replike originalne slike Milosrdnog 
Isusa iz Vilniusa. Molitva započinje u 
15 sati, a poslije krunice mole se i 
zazivi Božjem milosrđu. 
Isus je rekao sv. Faustini Kowalskoj: 
„Ljudima dajem posudu s kojom 
trebaju dolaziti po milosti k izvoru 
milosrđa. Ta posuda je ova slika s 
potpisom: Isuse, uzdam se u Tebe!“ 
(Dnevnik, 327). 

 

Križni put molimo utorkom i 
petkom u 18 sati. 

 

Zajednica mladih na svojim 
okupljanjima srijedom u 20 sati 
obrađuje temu teologije tijela sv. 
Ivana Pavla II. Dođite! 

 

U četvrtak, 15. ožujka, nakon mise, 
nastavljamo župnu katehezu za 
odrasle. To je drugi od tri susreta. 

 

Pred nama je akcija prikupljanja 
suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije 
župljane. Svoje darove ili novčani 
prilog možete donijeti od četvrtka 
do subote, od 15. do 17. ožujka, od 
17 do 19 sati u Pastoralni centar, a u 
nedjelju, 18. ožujka, u školu, prije 
bilo koje mise.  
Pozivamo sve koji žele pomoći u 
pripremi i podjeli paketa da dođu u 
Pastoralni centar, u nedjelju, 18. 
ožujka, nakon večernje mise.  

 

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

 

Uskrsna ispovijed bolesnih i 
nemoćnih bit će u petak, 23. ožujka, 
od 9 sati. 
'Velika ispovijed' za sve mlade i 
odrasle bit će u subotu, 24. ožujka, 
od 16 do 18 sati u školi. Misa će 
također toga dana biti u školi.  


