
RASPORED  SVETIH  MISA  I  MISNIH  NAKANA 

7. - 13. ožujka 2022. 

7. pon 
sv. Perpetua i  

Felicita 
19.00 + Barbara i Vid Bukovina 

8. uto sv. Ivan od Boga 
8.00—na čast Krvi Kristove 
19.00 + zajednička nakana   

9. sri 
sv. Franciska  

Rimska 

8.00—za duše u čistilištu 
19.00 + Franjica i Stjepan, ++ iz ob  
             Hustić 

10. čet 
Emil, Makarije, Kajo, 

Simplicije 
8.00—za duše u čistilištu 
19.00  + Josip i ++ iz ob Košutić 

11. pet Tvrtko, Blanka 
8.00—za duše u čistilištu 
19.00 + zajednička nakana   

12. sub Kvatre 

8.00 + Josip i ++ iz ob Olujić, Antun i    Mili-
ca Figer 

19.00—na nakanu molitvenih vijenaca 

13. ned 
DRUGA 

KORIZMENA 
NEDJELJA 

7.30   + Meri i Petar Lopac, Mirjana i Slavko 
Šprajc 
9.00   + Ante Čolak i ++ iz ob Čolak 
10.30  pro populo 
12.00 + Josip, Josipa, Dubravko, Ana i Zlata 
Smolec, Štefica i Vlatko Sikora, Zoran i Joze-
fina Rudeš, Draga Bandić i Mara Gvozden 

19.00 + Petar, Tomica (ž) i ++ iz ob Teklić 
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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: Pnz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13  
Korizma nam se predstavlja kao vrijeme ozbiljnosti, posta i pokore, te ju do-
življavamo kao vrijeme kušnje. Naime, imamo osjećaj kako Bog od nas traži 
tijekom korizme nešto što ne traži u svakodnevnome životu, te bi time pred 
nas stavio određena iskušenja oko kojih trebamo poraditi. U tome smislu 
vidimo i da je Isus bio u pustinji četrdeset dana kad nije jeo ni pio, sve dok 
nije došao do toga da je ogladnio. Pitamo se stoga, je li on time išao prema 
granicama svojih mogućnosti, čime je u jednu ruku iskušavao Boga, a u dru-
gu sebe. S pravom se postavlja pitanje što znači iskušavati Boga. Potom, smi-
je li Bog kušati nas, ako mi ne smijemo njega? Nadalje, smijemo li kušati i 
sami sebe, ako ne smijemo Boga? Korizma kao vrijeme intenzivnog propiti-
vanja sebe i svoga kršćanskoga poziva stavlja nas u posebno snažan i jasan 
odnos s Bogom, jer bez njega i njegova svjetla u duši ne možemo se uopće 
propitati, kao ni spoznati bit onoga što jesmo i onoga što nam je činiti u svije-
tu. Valja, međutim, imati na umu da upravo zajedništvo s Bogom i jasnija 
spoznaja vlastitog bogosinovstva kao najdublje biti samoga sebe smeta na-
šem duhovnom neprijatelju đavlu. On zato plete svoje mreže, smišlja spletke 
i podvale kako bi onemogućio zajedništvo Oca nebeskoga sa svojom djecom. 
Doista, samo je jedan put pobjede, a to je čuvanje milosnog dara bogosinovs-
tva. Tko bi zajedništvo s Ocem smatrao nebitnom i sporednom sastavnicom 
života, te se ponašao kao zemno i prizemljeno biće, već bi pokazao da je iz-
gubio bitku s napasnikom. Jer svi naši ozbiljni problemi započinju u trenut-
ku kad izgubimo iz vida duh sinovstva koji nam je najveći dar i najbitnija 
sastavnica života. Zajedništvo s Ocem je najveća vrijednost kojom raspolaže-
mo i na kojoj možemo temeljiti život. Upravo na onakav način na koji je po-
kušao kušati Gospodina Isusa, onoga koji će nas vratiti u puno zajedništvo s 
Ocem. Živimo stoga od svake riječi koja izlazi iz njegovih usta, klanjajmo se 
njemu jedinomu i ne iskušavajmo ga nego živimo vjerno kao sinovi, bez spo-
ticanja o kamenja napasti koje napasnik stavlja kao zapreke na putu kojim 
kročimo putem vječnosti. (pripremio: Frano Bijelić, bogoslov) 



■ Prošle nedjelje za uređenje crkve sv. Petra prikupljeno je 6.400,00 
KN. Hvala vam na vašoj dobroti! 
■ Slijedeći tjedan je proljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici 
pozvani na intenzivniju molitvu, djela pokore i ljubavi. Kvatreni 
tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu, 12. ožujka. 
■ U utorak, 8. ožujka,  biti će pobožnost Križnog puta s početkom u 
18.20 sati. 

■ U srijedu, 9. ožujka, u 18.30 sati svetom krunicom nastavljamo s 
pobožnošću Devet srijeda sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice 
Marije. 

■ U četvrtak, 10. ožujka, u 17.00 sati susret je molitvene  zajednice 
Krvi Kristove. Nakon večernje sv. mise bit će euharistijsko klanjanje 
koje animiraju članovi naše Obiteljske zajednice. 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, 11. ožujka,  biti će pobožnost Križnog puta s početkom u 
18.20 sati. 
■ U subotu, 12. 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!  
■ Sljedeća nedjelja je druga nedjelja u mjesecu, dan kada 
prikupljamo novčani prilog za župni Caritas. Unaprijed zahvaljujemo 
na Vašoj dobroti! 
■ Sljedeće nedjelje, nakon večernje sv. mise, je treća od šest kateheza 
u nizu za mlade o sakramentu ispovijedi. 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

Korizmeni put neka stoga bude „euharistijsko” razdoblje u kojem ćemo s još 
većim žarom sudjelovati u euharistijskoj žrtvi. Djevica Marija koja je, nakon 
što je iskusila bolnu muku svoga božanskoga Sina, doživjela radost njegova 
uskrsnuća, neka nas prati u ovoj korizmi do Uskrsa koji je najviša objava 
Božje ljubavi.  

Benedikt XVI. 

DUHOVNA MISAO 

11. ožujka - Blaženi 
Dominik Cam, mučenik 
(† 1859) - Kršćanstvo je u 
Indokini zaliveno 
potocima mučeničke 
krvi bilo domaćih bilo 
stranih misionara. Jedan 
je od njih i blaženi 
Dominik Cam, koji se 
rodio u Cam-Chuongu, 
u pokrajini Bac-Ninh. 

Već kao dječak primljen je u «Božju kuću». Tako su nazivali misijsku 
postaju. Dominik je osjetio Božji poziv za svećeništvom te je sretno 
završio teološke nauke i bio zaređen za svećenika. Prigrlio je i 
pravilo III. reda sv. Dominika. Kao svećenik na divljenje sviju s 
velikom je revnošću obavljao pastirsku službu. Bio je prava slika 
dobroga i zauzetog pastira. To se pokazalo naročito kad je buknulo 
progonstvo protiv kršćana. Dominik se u početku progonstva 
najprije sakrio, ali je brzo uvidio da mu u sigurnu skrovištu nije 
mjesto. Njega kao pastira trebaju duše. Zato je počeo obilaziti 
kršćane, dijeliti sakramente, dizati u vjeri. Njegova se prisutnost i 
djelatnost brzo uočila pa ga je mandarin kao predstavnik mjesne 
vlasti dao zatvoriti u Ha-Langu. Odatle je odveden u Hungyen, 
glavni grad pokrajine. Dominik je pred sucima otvoreno priznao da 
je katolički svećenik te izjavio da je spreman prije podnijeti bilo 
kakvu vrstu muka negoli pogaziti križ, što su kao znak otpada od 
vjere tražiti njegovi neprijatelji. Mučenik je čamio u zatvoru nekoliko 
mjeseci zatvoren u neki kavez. I tu je nastavio svojim plodonosnim 
apostolatom, jer su mu dolazili brojni posjetitelji. Bio je osuđen na 
smrt te 11. ožujka 1859.  godine pogubljen. Bila je to teška smrt. 
Krvnici su mu tri put pokušali odrubiti glavu, a kad to nisu uspjeli, 
pilom su je otpilili. Bog je svoga mučenika u groznim mukama 
okrijepio i on je izdržao u vjernosti. Crkva ga je 25. travnja 1951. 
uvrstila među blaženike.   

                          UZORI  SVETOSTI   (rubriku uređuje M. Magzan) 


