ŽUPA SV. PETRA AP.
ZAPREŠIĆ

RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
19.—25. ožujka 2018.
19.

20.

pon

Sv. Josip,
zaručnik BDM
( Lk 2,41-51a )

uto

Klaudija
( Iv 8, 21-30 )

18.00 zahvala sv. Josipu za sva dobročinstva ob. Bogadi
+ Josip Bogadi
08.00 + Josip i Jela Katanić, ++ ob. Katanić
18.00 zajednička nakana
08.00 + Grgo Žaja, ++ ob. Žaja i Ćurić
18.00 za zdravlje i obraćenje jedne
osobe i za duše u čistilištu

21.

sri

Vesna
( Iv 8,31-42 )

22.

čet

Lea
( Iv 8,51-59 )

08.00 + Josip Horvat
18.00 + Anđelka i Dragutin Balja

23.

pet

Dražen
(Iv 10,31-42 )

08.00 + Ivica Sirovica
18.00 zajednička nakana

24.

25.

sub

ned

Pobožnost sv. 08.00 + Zlatko Vrančić
Ivanu Krstitelju 18.00 + Mate i Ruža Budimir,
( Iv 11,45-56 )
+ Mijo i Tomica (ž) Budimir

ŠESTA
KORIZMENA
NEDJELJA
CVJETNICA

07.30 + Franca i Branko Stepinac
09.00 + Stjepan i Štefanija Švajcar
++ ob. Švajcar
10.30 Pro populo
12.00 + Marica Imbrija
18.00 na nakanu Marijina pohođenja

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

PETA KORIZMENA
NEDJELJA
GOD. 17., BR. 16.
NEDJELJNA ČITANJA

Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

Draga braćo i sestre!
Evanđelje današnje nedjelje pokazuje nam da od Boga darovano otkupljenje
već u ovom životu ovdje na zemlji ima učinak. Zacijelo: mi očekujemo vječno
i blaženo ispunjenje i dovršenje naše nade u nebu, kada ćemo smjeti gledati
Boga licem u lice. Isus je morao ići od jednoga mjesta do drugoga, budući su
ljudi čekali na njega. Iako još nisu upoznali tajnu njegova božanstva, u kojoj
je on jedno s Ocem i Duhom Svetim, ti su ljudi jednostavno osjećali: u Isusu
iz Nazareta Bog nam je na jedinstven način blizu. Istinski dar kojeg su primali oni koji su vjerovali u njega, nisu bila tjelesna ozdravljenja, nego zajedništvo s Bogom. To je u sebi nešto nevidljivo budući se ispunja i događa u
srcu čovjeka. "Novo srce" koje nam Bog daruje u milosti Duha Svetoga, pokazuje se također u "novim djelima", baš u djelima ljubavi. Tako nam naš
Gospodin Isus Krist uvijek nanovo pojašnjava da nije dovoljno nasljedovati
njega samo radi čudesa i vanjskih znakova. Obraćenje srca i vjera u njega,
koja je djelotvorna u ljubavi, to je ono bitno. Bog ne pravi razliku kakav je
"predživot" provodio čovjek: bitno je da pogođena osoba počne ozbiljno raditi na svome životu u vjeri, ukoliko ju je dotakao Božji poziv! Mi ljudi često
sudimo i mislimo drukčije; za nas su mnogi ljudi u krajnjoj liniji već otpisani.
Mi nismo spremni pružiti tim ljudima jednu, dvije šanse ako su podbacili.
"Taj i onaj je nepopravljiv." Tako i slično sudimo i ne razmišljamo kako kroz
takav stav vlastite nepogrešivosti upadamo u opasnost da sami sebe isključimo iz spasenja. Također se slično i apostol Pavao nije štedio kao ni njegov
Učitelj i Gospodin. On je u nasljedovanju Krista išao od jednoga mjesta do
drugoga i ljudima navješćivao radosnu vijest o Isusovoj smrti i uskrsnuću. U
čitanju smo čuli da se on tako reći dobrovoljno "učinio slugom da ih što više
stekne." Neka revnost apostola Pavla za duše ispuni i nas. Bog šalje sve koji
u njega vjeruju, da poruku spasenja predaju drugima.. U prvom redu ovdje
se traži osobni dobar primjer. Tada ćemo moći druge uvjeravati.

SVETAC TJEDNA (rubriku uređuje M. Magzan)
24. ožujka - Sveta Katarina Švedska (oko 13311381) - Katarina Švedska, kćerka svete Brigite,
nije nikad službeno bila proglašena svetom, ali
se ipak već stoljećima štuje kao svetica. Papa
Inocent VIII. godine 1484. dopustio je da se Katarinu Ulfsdotter - prezime Katarine Švedske smije smatrati kao suutemeljiteljicu reda svete
Brigite. Katarina se rodila negdje oko godine
1331. kao četvrto od osmero djece Ulfa Gudmarssona i Brigite. Vrlo rano je bila zaručena s Egardom von Kyrenom, ali su oboje suglasno odlučili živjeti u potpunoj uzdržljivosti, što u srednjem
vijeku nije bilo ništa neobično. Katarina prati
svoju majku na njezinim velikim hodočašćima,
često i uz životnu opasnost, a sudjeluje i u svim njezinim pothvatima za dobro Crkve. Obilazeći s majkom rimske crkve, dva puta je jedva izbjegla da pokvarenjaci nad njom ne izvrše nasilje. O tome je u jednom pismu napisala ovo:
"Provodim bijedan život zatvorena kao zvjerka, dok drugi mogu ići u crkvu i ondje hraniti svoju dušu. Moja braća i sestre u Švedskoj mogu bar u
miru Bogu služiti." Nakon smrti svoje majke, koja je umrla 23. srpnja 1373. u
Rimu, Katarina je pratila njezino mrtvo tijelo u Švedsku prevalivši golem put
kroz Austriju, Poljsku i Prusiju. Godine 1375. ušla je u slavni samostan Vadstenu, no brzo se nakon toga opet vratila u Rim, gdje je ostala pet godina. Nije
dočekala završetak postupka kanonizacije svoje majke. Prema jednoj legendarnoj predaji Katarina je spasila Rimljane i njihov grad od voda Tibera. U
kapeli podignutoj njoj u čast u kući na trgu Farnese čudo je naslikano na jednoj fresko-slici. Godine 1380. biskup je imenovao Katarinu opaticom u samostanu Vadsteni. No, ona je već sljedeće godine, na današnji dan, ovaj život zamijenila boljim. Glas se o njezinoj svetosti proširio po svoj Švedskoj. Po njezinu zagovoru dogodila su se i mnoga čudesa. Proces za kanonizaciju vođen je
od godine 1466. do 1489., ali nikad nije bio dovršen. God. 1488. papa Inocent
VIII. dopustio je ipak svečani prijenos njezinih relikvija, koji je izvršen 1. kolovoza 1489. u prisutnosti kralja Stena Sturea. Na brojnim je slikama prikazana s jelenom, jer ju je prema jednoj legendi ta životinja spasila iz smrtne pogibelji. Zadnje dane života mnogo je trpjela od boli u želucu. To joj je onemogućilo primanje svete pričesti. Mučena željom za svetom hostijom molila je da
je bar izlože u njezinoj sobi i tako je, promatrajući je i klanjajući joj se, crpila
snagu za podnošenje svojih teških boli.

ŽUPNE OBAVIJESTI
■ Prošle nedjelje za potrebe župnog Caritasa prikupljeno je 7.021,50
KN i 2,22 EUR. Hvala vam na vašoj dobroti!
■ U ponedjeljak 19. ožujka u 20.00 sati u Pastoralnom Centru bit će
redoviti susret Apostolata katoličkih muževa. Tijekom susreta biti će
prikazan film „Dijete“ koji je na festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu
palmu. Sve muževe iz župe od srca pozivamo. Nakon susreta slijedi
agape i druženje.
■ Utorkom i petkom, prije sv. Mise, u 17.30 sati imat ćemo pobožnost Križnog puta u našoj župi, koja će se nastaviti tijekom cijele
korizme.
■ U srijedu, 21. ožujka u župi MKA, Zaprešić II u 20.00 sati započinje duhovna obnova za mlade Zaprešićkog dekanata koja završava sv.
Misom u 22.00 sata koju predslavi vlč. Jakov Rađa.
■ U subotu, 24. ožujka, u 10.00 sati u našoj župi bit će sveta Ispovijed
za školsku djecu i mlade.
■ U subotu, 24. ožujka, redovite susrete prema ustaljenom rasporedu
imaju Nazaretska grupa, ministranti, prvopričesnici i dječji zbor Božje
krijesnice.
■ Sljedeća nedjelja, 25. ožujka je Nedjelja muke
Gospodnje—Cvjetnica. Blagoslov maslinovih
grančica, koje ćete uz dobrovoljni prilog moći uzeti
ispred crkve, bit će na svim sv. Misama.

■ U nedjelju, 25. ožujka, u kripti crkve Sv. Ivana
Krstitelja s početkom u 19.00 sati u organizaciji Udruge
Stepinčeva oaza mira bit će uprizorena KRISTOVA
MUKA. U dvosatnom scenskom prikazu kroz trinaest
činova biti će prikazana posljednja dva dana Isusova
života. Uprizorenje Kristove muke svojim pjevanjem
uzveličat će Pjevačka družina Angeluši. Svi ste od srca
pozvani!

