RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA

16. - 22. ožujka 2020.
16.

pon

Hilarije
(Lk 4, 24-30)

17.

uto

Sv. Patrik
(Mt 18, 21-35)

sri

Sv. Ćiril
Jeruzalemski
(Mt 5, 17-19)

18.

19.00 + Antun Gašpar

19.00 + zajednička nakana
08.00 + Josip Lucić, Josip i Jela Katanić
++ob. Katanić
19.00 + Drinka i Mirko Penavić
+ Dijana Šaban

čet

Sv. Josip,
zaručnik BDM

08.00

20.

pet

Klaudija
(Mk 12, 28b-34)

08.00 + Stjepan Kuna

21.

sub

Kristijan
(Lk 18, 9-14)

19.00 + Zorica Vučetić, ++ ob. Vučetić
19.00 + zajednička nakana
08.00 + Grgo Žaja, ++ ob. Žaja i Ćurić
19.00 - za zdravlje jedne osobe
07.30 + Marino, Davor, Ivan, Josip, Marija i
Nevenka Marjančić

22.

ned

TREĆA KORIZMENA
NEDJELJA

08.00 + Marica Švajcer

19.

ČETVRTA
KORIZMENA
NEDJELJA

ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ

09.00 + Mirko Rimac, Jako Gelo
10.30 Pro populo
12.00 + Ivica Majstorović
19.00 + Ivan Medvedović
++ ob. Medvedović

ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA - Zaprešić I
Pavla Štoosa 2, HR-10290 Zaprešić; tel/fax: 01/3310-474
zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr; www.sv-petar-zapresic.hr
Broj žiro računa Župe: HR3823600001101345834
Uredovno vrijeme župnog ureda: od 9.00 - 10.00 i od 17.00. - 18.00 sati
Župni ured ne ureduje:
subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima

GOD. 19., BR. 16.
NEDJELJNA ČITANJA
Izl 17, 3-7; Ps 95, 1-2, 6-9; Rim 5, 1-2.5-8; Iv 4, 5-42
U današnjem evanđelju je zanimljiva slika Isusa koji sjedi i čeka na zdencu. To je slika
Boga koji nas čeka, koji je žedan naše vjere i povjerenja u njega. Tražeći strankinju iz
naroda s kojim Židovi nisu u dobrim odnosima da mu da piti Isus ruši sve barijere te
se pojavljuje kao onaj koji sve povezuje u jedno. Bog nije onaj koji razdvaja, već spaja
sve ljude budući je svima Stvoritelj i Otac, bez obzira na vjeru, rasu i nacionalnost. Bog
je žedan susreta s nama, on je žedan naše vjere i povjerenja, a istovremeno u nama
pobuđuje žeđ za sobom, jer samo on utažuje iskonsku potrebu našega tijela da budemo ispunjeni njegovom milošću kako bismo provodili njemu ugodan život. Isus ženi
ubrzo daje do znanja kako poznaje njezino traganje i nemir, što je simbolizirano kroz
ženinu žeđ, budući je i ona došla na zdenac po vodu. Isus joj nudi živu vodu od koje
više neće ožednjeti. Time naglašava kako za čovjekov radostan i ispunjen život nije
dovoljno samo udovoljiti tjelesnim potrebama, već je potrebno napojiti dušu Bogom
koji je nepresušan izvor milosti i života kojeg nam daje u izobilju. Žena je otvorena za
Isusovu besjedu te joj on pedagoški pomalo otkriva sebe kao onoga kojega svijet čeka
od svog postanka. Isus traži da pozove muža, na što ona odgovara kako ga nema, a
Isus se u tom trenutku predstavlja kao onaj koji poznaje tajnu njezinog srca. Ovo je
zapravo ženina ispovijed da se nalazi u grijehu i da je potrebna pomoći te se time otvara Bogu da djeluje. Budući se žena potpuno otvorila onome s kime razgovara, Isus
joj se objavljuje kao onaj koga najavljuju proročki spisi kao Mesiju. Nakon te spoznaje,
ona više ne postavlja pitanja već čuvši riječ Božju, ostavila je vrč i krenula u grad, tj.
ostavila se svega onoga što ju je sputavalo i vezivalo za ovosvjetsku prolaznost te je
postala glasnik radosne vijesti koja proizlazi iz osobnog susreta s Bogom. Ženina riječ
okupila je Samarijance oko Isusa koji se sada osobno uvjeravaju u istinitost onoga što
su čuli od žene, štoviše, u Isusu su prepoznali samog spasitelja svijeta. Ovdje se jasno
ocrtava kako je svjedočanstvo pojedinca koji je susreo Krista vrlo važno za obraćenje
drugoga, ali tek kada čovjek osobno susretne Boga, dolazi do promjene u njegovu životu. Samarijanci na koncu mole Isusa da ostane s njima te on uslišava njihovu molitvu. I mi se trebamo učiti od Samarijanaca te svakodnevno moliti Isusa da ostane s nama, tj. da mi trajno ostanemo s njime, da nas nitko i ništa od njega ne rastavi.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)

ŽUPNE OBAVIJESTI

18. ožujka - Sveti Ćiril Jeruzalemski,
biskup i crkveni naučitelj (oko 315.387.) - Ovaj je sveti biskup i crkveni otac veoma poznat kao vrstan kateheta.
Kroz svoje 24 kateheze, u kojima je razvio i protumačio vjerske istine, prema
tome i nauk o tri kršćanska takozvana
inicijacijska sakramenta: o krstu, potvrdi i Euharistiji. Ćiril je bio čovjek koji je
znao govoriti jasno i neposredno pa je
bio razumljiv i ljudima bez naobrazbe.
Ćiril se rodio u Jeruzalemu oko godine
315. Roditelji su mu bili kršćani pa su i svoje dijete poučili i odgojili u kršćanskom duhu. Uveden je u monaški život, u poznavanje Svetog pisma i
raznih crkvenih pisaca. Zaređen je za đakona i svećenika u doba oštrih teoloških raspravljanja, političkih i unutar crkvenih sukoba. Godine 348. postao je jeruzalemskim biskupom. Jedno je vrijeme vrlo plodno i nesmetano
djelovao, ali se kasnije upustio u raspru s Akacijem iz Cezareje, koji je bio
napola arijanac, a smetalo ga je da je I. nicejski sabor u svome 7. kanonu
dao počasni primat jeruzalemskom biskupu. Radilo se o posve ljudskom
prestižu, želji za vlastitim ugledom. Zato je oklevetao Ćirila podvalivši mu
vjerske zablude te da je prodao neki dragocjeni crkveni palij. I Ćiril je prognan u Tarz. Ondje je svojim propovijedima zadobio naklonost kršćanskog
puka i biskupa. Oni su u njemu upoznali pravovjernog biskupa i čovjeka
bez mane koji je nevin otjeran u progonstvo. Od 38 godina svoga biskupstva, Ćiril je 16 proveo u izgnanstvu. I. carigradski opći sabor g. 381. priznao mu je pravovjernost i zakonitost biskupovanja na jeruzalemskoj biskupskoj stolici. Ćiril je sve svoje muke podnio uspravna stava, ne klanjajući se nikome osim istini o kojoj mu je svjedočila i Crkva, ali i njegova savjest. Ćiril je u svojim propovijedima i spisima ispovijedao pravovjeran
nauk o Presvetom Trojstvu i o Kristu. Sveti Ćiril prikazuje kršćanski duhovni život kao neprestani svjesni čin solidarnosti s Kristom, Bogočovjekom. Odlučno naučava Kristovu stvarnu prisutnost u Euharistiji te zajedništvo i pritjelovljenje Kristu. Ćiril je umro godine 387. Već od davnina štuje ga kao sveca i istočna i zapadna Crkva. Papa Leon XIII. proglasio ga je g.
1893. i crkvenim naučiteljem.

■ Danas završava Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i
Hercegovini te se na misnim slavljima skuplja prilog za potrebe Crkve u BiH.
Hvala na vašoj dobroti!
■ U ponedjeljak, 16. ožujka u 20.00 sati u prostorijama PC-a je redoviti susret Apostolata katoličkih muževa. Odazovimo se!
■ U utorak, 17. ožujka, u 18.30 sati biti će pobožnost Križnog puta.
■ U srijedu, 18. ožujka, u 18.30 sati svetom krunicom nastavljamo s
pobožnošću Devet srijeda sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije.
■ U četvrtak, 19. ožujka, slavimo svetkovinu sv. Josipa, zaručniku BDM. Svete mise u crkvi sv. Ivana Krstitelja su prema redovitom rasporedu u 8.00 i u
19.00 sati.
■ U četvrtak, 19. ožujka, u 17.00 sati u prostorijama PC-a je redoviti susret
Molitvene zajednice Krvi Kristove. U 20.00 sati na Trgu sv. Ivana Pavla II redovito je molitva sv. krunice za Domovinu Hrvatsku. U 20.00 sati u
prostorijama PC-a je redoviti susret Molitvene zajednice „Blaženi Alojzije
Stepinac“.
■ U četvrtak, 19. ožujka, iza večernje sv. Mise slijedi Euharistijsko klanjanje.
■ U petak, 20. ožujka, u 18.30 sati biti će pobožnost Križnog puta.
■ U subotu, 21. ožujka, u 10.00 sati bit će susret Nazaretske grupe. Ministranti imaju susret u 10.30 sati, dječji zbor Božje krijesnice u 13.00 sati a
zbor mladih Stijene u 17.00 sati.
■ Slijedeće nedjelje je četvrta nedjelja u mjesecu, dan kada prikupljamo
novčani prilog za uređenje kripte. Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj dobroti!
■ Slijedeće nedjelje, 22. ožujka, u 20.00 sati biti će sedma kateheza za
mlade u sklopu katehetskog niza „Dati obrazloženje nade“ koji se bavi
apologetikom, tj. razumskom i biblijskom obranom katoličke vjere. Tema
susreta je „Sakramenti—katolička domišljatost ili biblijski utemeljeni?“ Što
su sakramenti i zašto ih ima sedam, koje je djelovanje pojedinog sakramenta,
koji su biblijski temelji za krštenje male djece, zašto se treba ispovijedati
svećeniku, što se događa na euharistiji, zašto svećenici žive u celibatu, zašto
žene ne mogu biti svećenici, zašto je sakrament ženidbe moguć samo između
muškarca i žene te odgovore na druga pitanja mladi mogu doznati sljedeće
Radovi na uređenju kripte crkve sv. Ivana Krstitelja privode se kraju. Ovim
putem zahvaljujemo svima koji su omogućili realizaciju projekta, osobito
Ministarstvu regionalnog razvija i fondova Europske unije, gradu Zaprešiću, Zagrebačkoj županiji te svima vama koji kroz četvrtu nedjelju u mjesecu dajete svoj prilog da novouređena kripta uskoro ostvari svoju svrhu.

