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 Sv. Marko Križevčanin (1619.—2019.)  

Hrvatska se može podičiti trojicom svetaca i osmero blaženika. Među 
njima je i sv. Marko Križevčanin, treći po redu kanonizirani svetac, a 
svetim ga je proglasio sv. Ivan Pavao II., 2. srpnja 1995. god. u Košicama. 

Marko Stjepan Krizin rođen je u Križevcima 1588. godine; filozofiju je 
studirao na isusovačkom kolegiju u Grazu, a potom je kao svećenički 
kandidat nastavio studij teologije u Rimu.  

Po završetku studija vratio se u Križevačku biskupiju, ali ga je ubrzo 
ostrogonski primas Petar Pázmány pozvao u svoju biskupiju, gdje je kao 
profesor i ravnatelj djelovao u sjemeništu slovačkog grada Trnave. Također 
ga je imenovao i ostrogonskim kanonikom, a kasnije i upraviteljem 
benediktinske opatije nedaleko mjesta Košice, koja je bila u vlasništvu 
ostrogonskog kaptola. 

Bilo je to vrijeme Tridesetogodišnjeg rata, koji je izgledao kao vjerski rat 
između katolika i različitih protestantskih zajednica koje su nastale nakon 
reformacije, ali je zapravo pozadina bila politička, odnosno riječ je bila o 
borbi za vlast i borbi za crkvena dobra.  

Dok su neki tamošnji vladari prihvaćali kalvinizam i time tjerali i sve svoje 
podanike da prijeđu na protestantizam, drugi su se vladari čvrsto držali svoje 
katoličke vjere, a također i podanicima branili prijelaz na protestantizam. 
Takva je situacija dovela da krajnjeg oblika nesnošljivosti, a pretjerivanja 
je bilo i s jedne i s druge strane, kao što je i među kalvinima i među 
katolicima bilo onih koji su nastojali živjeti život u međusobnom 
poštovanju i uvažavanju. 

Marko Križevčanin je bio među ovima drugima i svo svoje djelovanje 
usmjerio je na razvijanje vjerske tolerancije i međusobne snošljivosti. 
Unatoč tome, postat će žrtva takvih političko-vjerskih sukoba. Kalvini su 
posebno bili snažni u Košicama, gdje su imali svoju utvrdu, a malobrojni 
katolici  ondje su bili izvrgnuti različitim oblicima torture.  

Kao potpora i duhovna pomoć katoličkim vjernicima poslani su ondje 
dvojica isusovaca: Mađar István Pongrácz i Poljak Melchior Grodziecki, 
za mađarske i slovačke vjernike, a uskoro je ondje upućen i naš Marko 
Križevčanin, koji je do tada djelovao kao upravitelj u obližnjoj 
benediktinskoj opatiji. (nastavlja se) 

· Srijeda, 4. rujna: čišćenje crkve, župnih prostorija i okoliša od 8:30 sati 
ujutro. Pozivamo sve koji mogu da se odazovu. 

· Subota, 7. rujna: PROŠTENJE U NAŠOJ ŽUPI. Trodnevna 
priprava od 4. do 6. rujna. Svete mise na svetkovinu: 7:30, 9:30, 11:00 i 
18:30 sati. Središnje misno slavlje u 18:30 sati predvodi preč. prof. dr. 
sc. Stjepan BALOBAN, pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon svete mise u 18:30 
sati bit će druženje uz okrjepu ispred župne crkve. 

Posebno pozivamo na sudjelovanje u trodnevnoj duhovnoj pripravi, kao i 
na svetim misama na samu svetkovinu. Ako je tko voljan sudjelovati 
svojim osobnim darom (kolačima, pićem i sl.), dobro je došao. Kolače 
možete donijeti u petak, 6. rujna, od 17:00 do 19:00 sati u dvoranu ispod 
crkve.   

· Nedjelja, 8. rujna: hodočašće na Mariju Bistricu. Polazak u 6:30 sati 
ispred crkve. Cijena hodočašća: 50,00 kuna. Ima još slobodnih mjesta. 
Prijave i uplate za vrijeme rada župnog ureda. Zbog hodočašća u Župi 
NEMA MISE u 9:30 i 11:00 sati. Mise su u 7:30 i 18:30 sati. 

· Od ponedjeljka, 2. rujna: možete upisivati misne nakane do 12. 
mjeseca. Napomena: za vrijeme došašća mise zornice bit će u 6:00 sati. 
Večernjih svetih misa neće biti, osim kada su zajedničke nakane (utorak i 
petak) i klanjanje (četvrtak). Upisi misa za vrijeme rada župnog ureda. 

· Ispovijed bolesnih i nemoćnih župljana u njihovim domovima bit će u 
petak, 6. rujna od 9:00 sati  

· Traje PRETKATEKUMENAT: prijava odraslih koji sljedeće godine 
žele primiti sakramente kršćanske inicijacije. Potaknite svoje ukućane, 
prijatelje i poznanike da se prijave. Susreti započinju početkom mjeseca 
listopada. Prijave su za vrijeme rada župnog ureda. 

· Od ponedjeljka, 16. rujna: započinjemo s redovitim rasporedom rada 
župnog ureda. Ured radi ponedjeljkom od 16:30 do 19:30 sati i od    
utorka do petka: ujutro od 9:00 do 10:00 sati i poslijepodne od 16:30 do 
19:30 sati.    
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 Duhovna priprava za svetkovinu Sv. Marka Križevčanina 

17:45 krunica i pobožnost sv. Marku Križevčaninu  

18:30 sveta misa i prigodna homilija 

Mogućnost svete ispovijedi sva tri dana za vrijeme svete mise. 

Srijeda, 4. rujna 

Sv. misu predvodi i propovijeda vlč. Ante Bojanić, mladomisnik i 

župni vikar u Župi Sv. Ivana - apostola i evanđelista, Zagreb - Utrina. 

Četvrtak, 5. rujna 

Sv. misu predvodi i propovijeda vlč. Marko Čolić, mladomisnik i 

župni vikar u Župi Sv. Josipa - Zagreb, Trešnjevka. 

Petak, 6. rujna 

Sv. misu predvodi i propovijeda vlč. Leopold Ćurčić, mladomisnik i 

župni vikar u Župi Svih Svetih - Sesvete. Misu pjevanjem animira 

grupa TEHILIM. Nakon mise bit će kratki koncert. 

SVETKOVINA SVETOG MARKA KRIŽEVČANINA 

Subota, 7. rujna 

Svete mise slave se u 7:30, 9:30, 11:00 i 18:30 sati 

Središnje misno slavlje u 18:30 sati predvodi i propovijeda preč. 

prof. dr. sc. Stjepan BALOBAN, pročelnik Katedre socijalnog nauka 

Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. 

Prije mise, od 18:00 sati je glazbeni recital Mučeništvo sv. Marka 

Križevčanina u izvedbi župnih zborova Marcus Crisinus i Laudes.   

Nakon slavlja svete mise u 18:30 sati pozivamo na bratsko druženje i 

domjenak ispred župne crkve! 

DAT

UM 

DAN KALENDAR SAT NAKANA 

 2.9. PON Prosper 

18:30 Misa: † Ljudevit Pocedić i Jela 

Šarić; 

† Mijo Ružić, otac i sin i ob. 

Ružić 

 3.9. UTO Sv. Grgur Veliki 
18:30  Misa: † Krunoslav Tralić; 

† Franjo Kušić 

 4.9.  SRI Bonifacije 
18:30 Misa: † Jozo i Kata Ćosić; 

† Vilma i Franjo Pasarić 

 5.9. ČET Sv. Majka 

Terezija iz 

Kalkute 

 18:30 Misa: † ob. Kolarić 

 6.9. PET Zaharija prorok   

18:30 

Misa: † Ivan i Marija Stilinović; 

† ob. Zeman 

   7.9. SUB Sv. Marko 

Križevčanin  

7:30 

9:30 

 

11:00 

18:30 

Misa: † Dragica i Ivan Humljan 

Misa: - na nakanu: za svećenička 

i redovnička zvanja  

Misa: ŽUPNA 

Misa: - na čast Ocu nebeskom 

† za sve župnike i kapelane, 

župljane i dobročinitelje Župe 

 8.9. NED 

DVADESET I 

TREĆA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7:30 

 

  9:30 

11:00 

 18:30 

Misa: † Frida Štajner i obitelj, 

god. 

NEMA MISE 

NEMA MISE 

Misa: † Mijo i Mara Mikšić, p. 

Tadej i roditelji 


