
RASPORED  SVETIH  MISA  I  MISNIH  NAKANA 

28. veljače - 6. ožujka 2022. 

28. pon Bogoljub, Vikica 
19.00 + Mijo, Milka, Niko, Tade Karaula, 
Ivka Kelić, Marica Suša 

1. uto 
 

Feliks, Albin 
8.00 —za duše u čistilištu 

19.00 + zajednička nakana   

2. sri Pepelnica 
8.00 —za duše u čistilištu 

19.00 + Marko, Ivan i Kata Kapular 

3. čet 
sv. Katarina Marija 

Drexel 
8.00 —za duše u čistilištu 

19.00  + Marija, Jakob i ++ iz ob Katanica 

4. pet sv. Kazimir 
8.00 + Jela i Valent Hegeduš 
19.00 + zajednička nakana   

5. sub 
Teofil, Hadrijan, 

Vedran 

8.00 —na čast Srcu Marijinu za ob       
Barun, ++ iz ob Barun 

19.00 + Anđa, Ferdinand, Mate, Frano, 
Marko Karaula, Janja Škoro, Anika     
Đapić 

6. ned 
PRVA               

KORIZMENA 
NEDJELJA 

7.30   + Ante Mršić, ++ iz ob Blažević 
9.00   - na čast sv. Josipu za obitelj 
10.30  pro populo 
12.00 + Lovro, Katarina, Marija Igrec, 
Nikola, Jelica Zeljković, Danijel Obraz 

19.00 + roditelje i braću iz ob Ilić 
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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: 9.00 - 10.00 i 17.00. - 18.00 sati 

 Župni ured ne ureduje:  

subotom, nedjeljom, ponedjeljkom i blagdanima 

NEDJELJNA ČITANJA: Sir 27,4-7; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16;1Kor 15, 54-58; Lk 6, 
39-45  
U današnjem evanđeoskom odlomku (Lk 6, 39-45) čitamo nekoliko Isusovih 
preporuka za duhovni život, koje je sveti Luka stavio zajedno u svom 
Evanđelju. Svaka od ovih preporuka je rečena vrlo jasnim i upečatljivim 
slikama  koje Isus uzima iz svakodnevnoga života tako da mogu biti 
razumljive svima koji ga slušaju. Jedna od tih usporedbi je i slika slijepe 
osobe koja nije u stanju voditi drugu osobu, jer obojici onda prijeti opasnost 
da ne završe u jamu i tako naude samima sebi: Može li slijepac slijepca 
voditi? Jasno je, naime, kako Isus nije imao namjeru govoriti o tjelesnoj 
sljepoći, nego je samo uočio zakonitosti svakodnevnoga života kojih se svi 
drže, te ih je primijenio na duhovni život. Očito je primijetio kako se svi ne 
drže dosljedne logike kad je u pitanju duhovni život, kao što se nje drže kad 
je riječ o tjelesnom životu i svakodnevnoj razboritosti. No isto tako, valja 
odgovoriti i na neke druge upite, upravo znajući kako Isus ima namjeru 
upozoriti svoje slušatelje na duhovnu sljepoću. Pitanje je vrijede li te riječi za 
nas u današnje vrijeme kada čovjek sebe drži samosvjesnim i odraslim. 
Upravo jer je to tako u današnjem društvu, tim je više aktualnija Isusova 
riječ. On je prepoznao ljudske tendencije koje nisu bile samo sklonosti ljudi 
onoga vremena, već su na neki način uvijek prisutne u ljudskoj slaboj naravi. 
Upravo pred svime rečenim čovjek ipak u dnu bića osjeća i priznaje slabost, 
pogotovo što je u taj proces ušao odbacujući Boga. On vrlo dobro zna kako 
mu treba pomoć, što se osjeća upravo onda kad se želi prikazati velikim i 
snažnim. Ovo je stoga prigoda priznati svoju sljepoću, jer doista u pitanjima 
vječnoga života nijedan se čovjek ne može pohvaliti kako dobro i jasno vidi. 
Nakon toga, pružimo ruku Isusu i dopustimo mu da nas on povede, jer je on 
kao pravi čovjek s nama u svemu jednak, osim u grijehu, to jest sljepoći. Ako 
smo već slijepci na putu, onda to budimo s Gospodinom i dopustimo mu da 
nas vodi kao Bog ljubavi kojemu je stalo do našega spasenja.  (pripremio: 
Frano Bijelić, bogoslov) 



■ Danas je četvrta nedjelja u mjesecu, dan kada skupljamo novčani 
prilog za sanacijske radove na župnoj  crkvi sv. Petra ap. koja je teško 
stradala u potresu. Unaprijed zahvaljujemo na Vašem daru! 

■ U srijedu, 2. ožujka, je Čista srijeda—Pepelnica. Obred pepeljenja će 

biti tijekom jutarnje i večernje sv. mise. Tog dana je obavezni post i 
nemrs. 

■ U srijedu, 2. ožujka, u 17.30 sati susret je molitvene zajednice Marijina 
pohođenja. 

■ U srijedu, 2. ožujka, u 18.30 sati svetom krunicom nastavljamo s 
pobožnošću Devet srijeda sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije. 

■ U četvrtak, 3. ožujka, u 17.00 sati susret je molitvene  zajednice Krvi 
Kristove. U 20.00 sati ispred kipa sv. Ivana Pavla II. bit će molitva 
krunice za  domovinu, a u pastoralnom centru bit će susret molitvene 
zajednice „Blaženi Alojzije  Stepinac“. 

■ U petak, 4. ožujka, je prvi petak u mjesecu. Mogućnost za sv. 
ispovijed je od 18.00 sati.  

■ U petak, 4. ožujka,  biti će pobožnost Križnog puta u našoj župi, koja će 
se nastaviti tijekom cijele Korizme utorkom i petkom prije večernje sv. 
Mise u 18.20 sati. 

■ U petak, 4. ožujka, susret je Obiteljske zajednice u 20.00 sati u 
prostorijama pastoralnog centra. Tema susreta je Sakrament ženidbe – 
dar i zvanje. 

 ■ U subotu, 5. ožujka, nakon večernje mise bit će klanjanje pred 
Presvetim Oltarskim Sakramentom koje animiraju mladi naše župe. 

■ U subotu, 5. ožujka, svoje redovite susrete imaju  ministranti u 10.30 
sati, dječji zbor Božje krijesnice u 13.00 sati i zbor mladih Stijene u 17.00 

sati. Potičemo svu djecu i mlade da se odazovu u što većem broju!  

ŽUPNE OBAVIJESTI 

Krenimo s povjerenjem na naše korizmeno putovanje, podržavano žarkom 
molitvom, pokorom i brigom za one koji su u potrebi. Osobito neka ova 

korizma bude vrijeme sve veće brige za potrebe djece, u našim obiteljima i u 
društvu u cjelini: jer oni su budućnost čovječanstva. 

sv. Ivan Pavao II.  

DUHOVNA MISAO 

4. ožujka - Blažena Placida Viel, 

djevica (1815-1877) - Eulalija Viktorija 

Žaklina Viel rodila se 26. rujna 1815. 

kao osmo dijete jednoga seljaka u 

Quettehou, u departmanu La Manche 

u Francuskoj. Baštinila je zdravu 

seljačku narav, što će joj u kasnijem 

redovničkom životu i na vrlo 

odgovornom položaju biti od 

izvanredne koristi. U ožujku 1833. u 

dobi od 18 godina stupila je u 

novoosnovanu Družbu sestara kršćanskih škola od milosrđa, koju je 

osnovala sv. Marija Magdalena Postel. Svoje ime zamijenila je redovničkim 

imenom Placida. Majka utemeljiteljica Družbe uočila je njezine vrline pa ju je 

posebno odgajala i pomalo spremala za svoju nasljednicu. Vršila je razne 

službe pa tako i vrlo odgovornu službu učiteljice novakinja. Sve je to bila 

lijepa priprava za njezin uspon na čelo Družbe. Osnovateljica Majka Postel 

umrla je 16. rujna 1846., a 5. rujna na njezino je mjesto izabrana sestra 

Placida. No njezina starija rođakinja skupa sa samostanskim kapelanom 

prešla je u opoziciju protiv nove poglavarice. Ljudski se čimbenik pokazao 

opet tako bijednim. Placida se kao pametna žena nije davala na jalove 

rasprave o pravu i prednostima, već se radije dala na posao. To je bila 

najbolja metoda za dobro Družbe koja se pod njezinim mudrim i aktivnim 

vodstvom vrlo proširila te zadobila civilno i crkveno odobrenje. Godine 

1857. umrla je njezina opora rođakinja i sada je Placida mogla nesmetano 

vršiti svoju poglavarsku misiju. God. 1859., za vrijeme boravka u Rimu, 

zadobila je za svoju Družbu od samog Pija IX. takozvani Dekret pohvale. Za 

vrijeme Placidine generalne uprave broj se njezinih samostana popeo od 37 

na 105, a redovnica od 150 na preko tisuću. Bio je to nagao i silan procvat, 

praćen očitim Božjim blagoslovom. Godine 1870., za vrijeme Francusko-

pruskog rata, Placida je sa svojim redovnicama pokazala izvanrednu revnost 

i požrtvovnost za žrtve rata primajući i njegujući ranjenike po svojim 

samostanima. Izmorena mnogim naporima života i službe, iscrpljena 

nebrojenim putovanjima umrla je 4. ožujka 1877. u dobi od 62 godine. Papa 

Pio XII. proglasio ju je 6. prosinca 1951. blaženom.  

                          UZORI  SVETOSTI   (rubriku uređuje M. Magzan) 


