RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA

15. - 21. ožujka 2021.
15. pon

Zaharija
(Iv 4, 43-54)

16. uto

Hilarije
(Iv 5, 1-3a.5-16)

17.

18.

sri

čet

19. pet
20. sub

Sv. Patrik
(Iv 5, 17-30)
Ćiril Jeruzalemski
(Iv 5, 31-47)

SV. JOSIP

19.00 + Marko i Boja Kovač
++ ob. Kovač i Gelo
08.00 - Za zdravlje jedne osobe
19.00 + zajednička nakana
08.00 - Za zdravlje jedne osobe

19.00 + Ivan Dumančić
+ Anđa i Jozo Mašić
08.00 - Za zdravlje jedne osobe
19.00 + Marica Švajcar, ++ ob. Švajcar
10.30

zaručnik BD Marije 19.00 + zajednička nakana

Pavao
(Iv 7, 40-53)

08.00 + Vinko Brtan
19.00 + Grgo Žaja, ++ ob. Žaja i Ćurić
07.30 + Drinka i Mirko Penavić
+ Diana Šaban

21. ned

PETA
KORIZMENA
NEDJELJA

09.00 + Jasminka Nikolić,
++ ob. Polančec

10.30 Pro populo
12.00 - Za zdravlje jedne osobe
19.00 ++ob. Gagro, Šimić, Milas i Petrina

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

ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ
ČETVRTA KORIZMENA
NEDJELJA
GOD. 20., BR. 16.
NEDJELJNA ČITANJA
2Ljet 36,14-16.19-23; Ps 137,1-8; Ef 2,4-10; Iv 3,14-21
Evanđelje nas izvješćuje o Isusovom razgovoru s Nikodemom koji dolazi Isusu
noću, u vrijeme kada ga nitko neće vidjeti, a ujedno to opisuje i stanje njegove duše
koja je u mraku. Zato Isus koristi simboliku svijetla, jer tko dolazi k njemu ne može
sadržavati mrak već biva prosvijetljen božanskim svjetlom. Nemoguće je i nedopustivo da nakon susreta s Isusom bivamo isti. A na to nas potiče i tekst koji govori
kako Bog odgovara na svoje razočarenje čovjekom. Najbolje je to čuti iz samih usta
Isusa koji kaže: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da
nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina
na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.“ Bog, iako duboko povrijeđen
grijehom čovjeka, nije osvetnik već je postao čovjekom, suobličio se s nama, postao
smrtan da bi nama omogućio besmrtnost. Bog nije onaj koji sudi svijet već ga spašava, a taj dar smo već primili. To ničim nismo zaslužili niti možemo zaslužiti već je
to dar milosrdnog Oca. Spasenje ne možemo zaraditi, nijednim djelom pobožnosti i
ljubavi ne možemo zaslužiti tu milost koju nam je već Bog darovao po svom Raspetom Sinu, već svojim životom zahvaljujemo za taj dar. A kako zahvaljujemo Bogu
na tom daru? Ispravan odgovor bi bio - vjerom. To ne znači da protestantski ponavljamo mantru da će nas samo vjera spasiti, a da nije bitno kakva su nam djela i kakav je naš život. Čovjek koji vjeruje u Boga prepoznatljiv je u svakom trenutku svog
života. Pobožnost, na koju smo pozvani, nije nabrajanje krunica, nisu križni putevi,
molitvene zajednice i klečanje pred kipovima svetaca. To nije pobožnost. Pobožnost
je življenje po Božjoj volji u svakom trenutku moga života, nastojanje da budem ista
osoba u crkvu, kod kuće, na poslu, u kafiću, da svatko može vidjeti na meni da pripadam Kristu. Ne trgujmo s Bogom već mu se bezuvjetno predajmo. Približimo se
svjetlosti da nas pročisti, jer što smo bliže Bogu, bolje uviđamo svoje grijehe i nastojimo ih odbaciti želeći postići vječni život. Onaj tko pristane uz Isusa, za njega već
sada počinje vječnost, koja podrazumijeva nerazdvojiv život s Bogom. Čovjeku koji
ima srce kod Gospodina neće biti nikakav problem napustiti prolaznost ovoga svijeta i preseliti se u vječnost koju je Gospodin pripravio onima koji ga ljube.

UZORI SVETOSTI

(rubriku uređuje M. Magzan)

14. kolovoza - Sveti Maksimilijan Kolbe (1894–
1941) - rodio se 7. siječnja 1894. u ZdunskaWola
kao sin pobožnih roditelja u središnjoj Poljskoj.
Jednog mu je dana zbog neke laži majka rekla
ove riječi: »Dječače moj, ako se ne promijeniš, ne
znam što će jednog dana biti od tebe!« Te su ga
majčine riječi tako potresle da je smjesta odjurio
u obližnju crkvu te se pred Gospinim likom isplakao. Tada je doživio jedno mistično iskustvo
u kojem mu je nebeska Majka pružila dvije krune: bijelu i crvenu (svetost i mučeništvo), pozvavši ga da jednu odabere. Mali je desetogodišnjak
odabrao obadvije. Kad mu je bilo 13 godina, pristupio je manjoj braći konventualcima. Bio je
zaređen za svećenika 28. travnja 1918. Već od
djetinjstva nosio je u sebi izrazitu i nježnu pobožnost prema Majci Božjoj Bezgrješnoj. Slobodni su zidari u Rimu g. 1917. na jednome trgu načinili javnu demonstraciju u kojoj su se izrugivali vjeri. Govoreći o tom neukusnom događaju, mladi je Kolbe svojoj subraći rekao ovo: »Je li moguće da se naši neprijatelji
mogu toliko zalagati te nas nadjačaju, dok mi ostajemo nepokretni, zadovoljavajući se najviše time da molimo ne poduzimajući nikakve akcije? Nemamo
li, možda, snažnije oružje, zaštitu neba i Bezgrješne Djevice, pobjednice nad
svim krivovjerjima?« Osnovao je 16. listopada 1917. uvečer Vojsku Marije Bezgrješne, u koju se kao prvi članovi učlaniše šestorica njegove subraće studenata. Svrha je Vojske „raditi na obraćenju grješnika, krivovjeraca, raskolnika, nevjernika itd.“ Vojska je Bezgrješne dobila konačno crkveno odobrenje u siječnju
1922., kad se Maksimilijan već nalazio u svojoj domovini Poljskoj. Svetac je po
cijelome svijetu želio osnivati »gradove Bezgrješne«, u kojima će se nalaziti redovnici konventualci, dobro organizirani, proviđeni tiskarom, koja će knjigama i časopisima pomoći ostvarivanje velikoga apostolskoga programa. Nakon
početka II. svjetskog rata završio je u logoru Auschwitz. Jednom Poljaku logorašu, u bloku u kojem se nalazio i sveti Maksimilijan, uspjelo je pobjeći. Za osvetu je osuđeno 10 drugih logoraša na strašnu smrt u bunkeru gladi. Jedan od
njih bio je poljski podčasnik Franjo Gajowniczek, otac obitelji te se o. Kolbe javio da ga zamjeni na što je zapovjednik pristao. O. Kolbe pošao je s osuđenima
u bunker gladi koje se iz mjesta strahote i zapomaganja pretvorilo u kapelu, u
kojoj se molilo i pjevalo. Vjerojatno još i danas postoje gradovi Bezgrješne u
Poljskoj, Italiji, Španjolskoj, Engleskoj, Japanu, SAD, Brazilu… Maksimilijana
Kolbea proglasio je svetim 10. listopada 1982. papa Ivan Pavao II.

ŽUPNE OBAVIJESTI
■ Protekle nedjelje u sklopu Tjedna solidarnosti i zajedništva s
Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini prikupljeno je 10.440,70
KN i 120,00 EUR. Zahvaljujemo na vašoj dobroti i ljubavi!
■ Danas je druga nedjelja u mjesecu, dan kada prikupljamo novčani prilog za potrebe našeg župnog Caritasa.
■ Danas u 20.00 sati bit će kateheza za mlade pod nazivom „U
ime Isusovo! - o đavolskom djelovanju i egzorcizmu kroz nauk i
praksu Katoličke Crkve“. Katehezu će održati vlč. Kristijan Tušek, povjerenik za Pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije.
■ U ponedjeljak, 15. ožujka, u 19.30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja bit će roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika.
■ U utorak, 16. ožujka, u 18.25 sati bit će pobožnost Križnog puta.
■ U srijedu, 17. ožujka, u 18.30 sati svetom krunicom završavamo
s pobožnošću Devet srijeda sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije.
■ U srijedu, 17. ožujka, u 19.30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja bit
će roditeljski sastanak za roditelje krizmanika.
■ U četvrtak, 18. ožujka, nakon večernje mise bit će klanjanje
pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. U 20.00 sati ispred kipa
sv. Ivana Pavla II. bit će molitva krunice za domovinu.
■ U petak, 19. ožujka, slavimo svetkovinu sv. Josipa, zaručnika
BDM. Svečanu sv. misu u 10.30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja
predslavit će msgr. Jure Bogdan, vojni ordinarij. Toga dana nema
mise u 8.00 sati, a navečer je redovito misa u 19.00 sati.
■ U petak, 19. ožujka, u 18.25 sati bit će pobožnost Križnog puta.
DUHOVNA MISAO

„Krist nije htio čovjeku priteći u pomoć kao tuđinac, nego kao
brat, postavši mu u svemu sličan osim u grijehu. (…) Čovjek
mora imati nevjerojatnu vrijednost u Božjim očima ako radi
njegova otkupljenja Sin Božji sam postaje čovjekom.“
sv. Ivan Pavao II.

