
Izdaje: Župa Sv. Marka Križevčanina, Selska cesta 91, Zagreb, Tel./fax: 01/ 30 26 166 

Web: www.zupa-sv-marka-krizevcanina.hr    E-pošta: zupasmkrizevcanin@zg-nadbiskupija.hr Facebook: 

Župa sv. Marka Križevčanina  
Žiro račun: HR4923400091110212847 ( PBZ ) 

 

  

ŽUPNI  LISTIĆ 

Župa Sv. Marka Križevčanina — Zagreb 

God: 2018. 

Br. 7 

Župne obavijesti 4 

 Ovo je Sin moj ljubljeni! 

Bog je puno puta neshvatljiv. To možemo jasno vidjeti u današnjem prvom 

čitanju iz Knjige postanka u kojem Bog od Abrahama traži da žrtvuje svog 

sina jedinca, Izaka. Abraham je poslušao Boga i svezao svog sina na žrtve-

nik, no netom prije negoli ga je žrtvovao, čuo je Božji glas koji mu kaže: 

„Ne spuštaj ruku na dječaka“ – reče – „niti mu što čini! Sad, evo, znam da 

se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga.“ Svatko se nakon 

ovakve priče može upitati kakav to Bog traži od oca da žrtvuje svog sina 

jedinca?  

Odgovor na to pitanje možemo naći u drugom čitanju, u Pavlovoj poslanici 

Rimljanima. On kaže: „Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojeg 

Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime 

neće sve darovati?“ Tim riječima asocira na Izakovo žrtvovanje i daje nam 

do znanja da je to što je Bog tražio od Abrahama, bilo samo uzor onog što je 

kasnije bilo: Bog je predao svog Sina za sve nas. Isusova smrt nam je pribli-

žila Boga i njegovu ljubav za nas, ona nam jamči njegovu stalnu blizinu. 

I nama je Bog puno puta neshvatljiv, čini nam se daleko, pa opet blizu. U 

današnjem odlomku evanđelja Bog govori:  „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slu-

šajte ga!“ Možemo shvatiti da i nama to govori: otvorite oči i uistinu vidite 

Isusa Krista, točno onakvim kakvim jest - kroz njega možete vidjeti svoj 

put. Isusov put ne vodi nas u neku katastrofu,  već u slobodu i otkupljenje. 

Ne završava sve smrću. To nam je Isus pokazao! Mnogo puta nećemo ra-

zumjeti zašto je nešto moralo tako biti, ali ćemo shvatiti jednoga dana. Do-

kaz za to nam je sam Isus Krist. Putem križa, krvi i patnje zadobili smo spa-

senje.   

Isusovo preobraženje nas kršćane treba ohrabrivati da u vjeri vidimo 

„svjetlo na kraju tunela.“ Nevjernici to mogu smatrati iluzijom, ali mi dobro 

znamo da je Isus umro i uskrsnuo upravo zato da postanemo djeca Božja.  

Božja smo djeca i Božja baština. Zato onda vedro podnosimo svoje nevolje i 

svoje križeve. U Božjoj su ruci naše misli, naši životi i naši planovi. A Bog 

je naš Otac koji nas ljubi i otvara nam vrata raja.  

Zato je na nama danas da onda svim srcem nastojimo živjeti kao njegova 

djeca vršeći njegove zapovijedi i podnoseći tegobe života da ga jednog dana 

· Danas nema vjeronauka za mlade nakon mise 

· Župna kateheza za prvopričesnike se nastavlja po redovitom rasporedu. Župne 

kateheze za krizmanike ovaj tjedan nema.  

· Utorak, 27. veljače: sastanak Biblijske zajednice nakon večernje svete mise 

· Četvrtak, 1. ožujka: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise. Sastanak 

liturgijske zajednice nakon večernje svete mise. Liturgijska zajednica će na svojim 

sastancima obrađivati nedjeljna misna čitanja. Pozivamo sve zainteresirane, a na pose-

ban način čitače.  

· Petak, 2. ožujka: prvi je petak u mjesecu. Mogućnost svete ispovijedi u crkvi od 

17:30 do 18:30 sati. Proba zbora mladih “Laudes” u 20:00 sati.  

· Petak, 2. ožujka: sastanak obiteljske zajednice u 19:15 sati. Pozivamo sve članove 

obiteljske zajednice na sastanak, kao i sve zainteresirane. Susret je duhovna priprava 

za 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Solinu, 15. i 16. 

rujna ove godine. Pozivamo i sve obitelji koje kane sudjelovati na Susretu da dođu na 

sastanak. Za obitelji koje dođu s djecom, bit će osigurano čuvanje djece. 

· Ispovijed bolesnih i nemoćnih župljana u njihovim domovima bit će u četvrtak, 1. 

ožujka i petak, 2. ožujka od 9:00 sati 

· Subota, 3. ožujka: proba dječjeg zbora u 10:00 sati. Sastanak ministranata i onih 

koji to žele postati u 11:00 sati. Župna kreativna radionica u 11:00 sati. 

· Nedjelja, 4. ožujka:  vjeronauk za mlade nakon večernje svete mise 

· Nastavljamo s besplatnim instrukcijama za djecu osnovnoškolskog i srednjoškol-

skog uzrasta iz hrvatskoga i engleskog jezika, kemije, fizike i matematike u dvora-

nama Župe srijedom od 20:00 do 21:30 te subotom od 10:30 do 12:00 sati. Poziva-

mo svu djecu kojoj je potrebna pomoć da dođu, ali da se prethodno prijave. Prijave na 

brojeve mobitela: 099/8544-126 (Katarina), 099/7899-255 (Ivan). 

· Križni put u korizmi: utorak, petak i nedjelja u 18:00 sati (prije mise). Pozivamo 

sve vjernike na križni put. 

· Najavljujemo: DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE: 9., 10. i 11. ožujka na Veli-

kom Lovniku. Cijena sudjelovanja: 100,00 kuna. Svi zainteresirani mogu se prijaviti i 

dobiti detaljne informacije kod animatora mladih ili u župnom uredu. Prijave završa-

vaju danas.  

· Najavljujemo: 61. planinarski križni put za mlade u organizaciji Planinarske bra-

tovštine sv. Bernarda, a pod pokroviteljstvom Ureda za pastoral mladih, održat će se 

na relaciji Gornja Stubica - Veliko Trgovišće - Zabok, 17. i 18. ožujka 2018. godine. 
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 Euharistija je zahvaljivanje Bogu    

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 8. studenoga 2017. 

(1. dio) 

Draga braćo i sestre, dobar dan! 

Danas započinjemo novi niz kateheza, u kojima ćemo upraviti svoj pogled u 

„srce“ Crkve, to jest euharistiju. Za nas je kršćane od temeljne važnosti dobro 

razumjeti vrijednost i značenje svete mise, kako bismo na sve potpuniji način 

živjeli svoj odnos s Bogom. 

Ne smijemo zaboraviti veliki broj kršćana koji su u čitavom svijetu, u dvijeti-

sućljetnoj povijesti, ustrajali sve do smrti u obrani euharistije; i koliki i danas 

riskiraju svoj život sudjelujući na nedjeljnoj misi.  

Godine 304., tijekom Dioklecijanovih progona, skupina kršćana sa sjevera Afri-

ke zatečena je kako slavi misu te su bili uhićeni. Rimski prokonzul upitao ih je 

tijekom ispitivanja zašto to čine, znajući da je to bilo potpuno zabranjeno. Oni 

odgovoriše: „Bez nedjelje ne možemo živjeti“, a to znači: ako ne možemo slaviti 

euharistiju, ne možemo živjeti, naš bi kršćanski život umro. 

Naime, Isus je rekao svojim učenicima: „Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i 

ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv 

moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan“ (Iv 6, 53-54). 

Ti su kršćani iz sjeverne Afrike ubijeni zato što su slavili euharistiju. Ostavili su 

svjedočanstvo da se čovjek može odreći zemaljskog života poradi euharistije, jer 

ona nam daje vječni život i čini nas dionicima Kristove pobjede nad smrću. To se 

svjedočanstvo izravno tiče svih nas i traži odgovor na pitanje što za svakog od 

nas znači sudjelovati na misnoj žrtvi i pristupati stolu Gospodnjem.  

Tražimo onaj izvor iz kojeg „struji živa voda“ za vječni život, koji čini od našeg 

života duhovnu žrtvu hvale i zahvaljivanja i čini nas jednim tijelom s Kristom. 

To je dublji smisao svete euharistije, koja znači „zahvaljivanje“: zahvaljivanje 

Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom koji nas zahvaća i preobražava nas u svoje zajed-

ništvo ljubavi. 

U narednim katehezama želim dati odgovor na neka važna pitanja o euharistiji i 

misi, kako bismo, iznova ili prvi put, otkrili kako po tome otajstvu vjere blista 

Božja ljubav. 

Drugi vatikanski koncil bio je snažno nošen željom da privede kršćane shvaćanju 

veličine vjere i ljepote susreta s Kristom. Zato je bilo nužno prije svega provesti, 

pod vodstvom Duha Svetoga, prikladnu obnovu liturgije, jer Crkva neprestano 

od nje živi i obnavlja se zahvaljujući njoj. 

DA-

TUM 

DAN KALENDAR SAT NAKANA 

  26.2. PON Aleksandar 

18:30 Misa: † ob. Pećanić, Ivan i 

Stanka Bačić; 

  27.2. UTO Sv. Donat 

18:00 

18:30 

Pobožnost križnog puta 

Misa: † Mario Plavec; † Tomis-

lav Ivančić; † Franjo Jurak;       

† Ana Šutić, god. 

  28.2.  SRI Roman 

18:30 Misa: † Stjepan i Marica Šato-

vić; 

  1.3. ČET Feliks 18:30 

 

19:00 

Misa: † ob. Benc, Tkalčić i Vr-

ban 

Klanjanje pred Presvetim 

  2.3. PET Iskra 18:00  

18:30 

Pobožnost križnog puta 

Misa: † Štefica Pleško, god.;  

† ob. Primorac; † Nikola i Ika 

Pavičić 

  3.3. SUB Marin  12:00 

 

17:00 

18:30 

Krštenje: Bruna, Dominik Zlat-

ko, Leona 

Misa: Dom umirovljenika 

Misa: † Velimir i Marija Pleše; 

† Jure i Zlata Gagro 

  4.3. NED 

TREĆA KORI-

ZMENA NE-

DJELJA  

   7:30 

 

   9:30 

 11:00 

 18:00 

 18:30 

Misa: † Katica i Ivan Blažević i 

obitelj  

Misa: † Josip Blajić, god. 

Misa: ŽUPNA 

Pobožnost križnog puta 

Misa: † Anđelko Kutleša, god. 


