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Župne obavijesti 
 UTORAK:  
1720 pobožnost Križnoga puta; 
1900 katekumeni; 
2000 Susret volontera Caritasa 

SRIJEDA:  
1830 susret čitača 

ČETVRTAK: 1830 klanjanje 
 

PETAK:  
1720 pobožnost Križnoga puta 
 - predvode krizmanici  
2000 Susret mladih: Starija skupina 
 
 
 
 
SUBOTA:  
1400 - 1500 Biseri Očeva milosrđa 

*Vjeronauk za prvopričesnike i kri-
zmanike po redovitom rasporedu. 

 

Molim da upišete stare, bolesne 
ili nemoćne za USKRSNU ISPO-

VIJED. UPIS od utorka do petka 
od 1600 – 1800na župni telefon 

2889-030 
 

CARITAS: pozivamo sve ljude do-
bre volje, koji su u mogućnosti da 
doprinesu za Caritas naše župe, a 
time i za konkretne korisnike: na-
še župljane koji su u potrebi. Hra-
nu, nekvarljive namirnice mogu se 
donijeti u UREDOVNO VRIJEME 
od 16.00 - 18.00 

Ili ostaviti u Crkvi u predviđenim 
kutijama od Caritasa 

Unaprijed svima  iskreno HVALA. 

NAJAVE  HODOČAŠĆA 

14.04.2018. - Padova 

27. - 29.04.2018. - Međugorje 

16. - 22.07.2018. - Czestochowa, Poljska 

18.-21.10.2018. - Torino, Milano, Verona. 

Prijave u župnom uredu na broj tel.: 2889-030,  
od utorka do petka, 16-18 sati. 

SVAKI DAN U TJEDNU, NA MISAMA KROZ KORIZMU,  

MOLIMO I NA POSEBNE NAKANE 

PONEDJELJKOM: za bolesne i one koji ih dvore;  

UTORKOM: za one koji su slabi u svojoj vjeri i za obraćenje grešnika; 
SRIJEDOM: za obitelji, roditelje i njihovu djecu;  

ČETVRTKOM: za krizmanike,  prvopričesnike i njihove obitelji;  

PETKOM: za mladež;  

SUBOTOM: za sve koji su u bilo kakvoj teškoći i nevolji života;  

NEDJELJOM – za duhovna zvanja u našoj župi. 
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Ove korizme MOLI. Kao što osobu upoznajemo kroz razgovor i zajedni-
čki provedeno vrijeme, tako i Boga upoznajemo kroz razgovor, molitvu. 
To je za tvoj duhovni napredak. Iskrena molitva ne će promijeniti Boga, 
ali će promijeniti tebe. Saznaj više o svojem Stvoritelju, čitaj njegovu riječ. 
Čini POKORU. Dobro je odreći se loših stvari i navika. Još je bolje odricati 
se onoga što volimo i onoga što je dobro zbog ljubavi prema drugome - 
činiti žrtvu. Bogu trebamo dati ne samo ono što je loše, već i ono što je 
vrijedno. 
Čini DJELA MILOSRĐA. Prepoznaj Božje lice u bližnjemu i unaprijedi se u 
bratskoj ljubavi. Kolika je tvoja vjera govore tvoja djela. Koliko iskreno 
ljubiš Boga, toliko ćeš ljubavi iskazivati bližnjemu, jer, iskrena ljubav navo-
di čovjeka na djela. 
  

Sv. Ivan Kasijan (5. st.) opisuje vrijeme korizme kao „desetinu godine“.  U 
Starom zavjetu bio je običaj prinositi Bogu desetinu ljetine kao žrtvu zah-
valnicu, i to najbolje od ljetine! Neka nam korizmeno vrijeme bude četr-
desetodnevno vraćanje Bogu onoga što je dobro, najboljeg od nas. 



 
IV. korizmena nedjelja  

Bog je poslao Sina na 
svijet da se svijet  
spasi po njemu  

U ono vrijeme: Reč e Isus Nikodemu: 
»Kao s to je Mojsije podigao zmiju u 
pustinji, tako ima biti podignut Sin 
Č ovječ ji da svaki koji vjeruje u nje-
mu ima z ivot vječ ni. Uistinu, Bog je 
tako ljubio svijet te je dao svoga Si-
na Jedinorođenča da nijedan koji u 
njega vjeruje ne propadne, nego da ima z ivot vječ ni. Ta Bog nije poslao 
Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeru-
je u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, več  je osuđen s to nije vjerovao 
u ime jedinorođenoga Sina Boz jega. A ovo je taj sud: Svjetlost je dos la na 
svijet, ali ljudi su vis e ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. 
Uistinu, tko god č ini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne ra-
zotkriju djela njegova; a tko č ini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelo-
dano da su djela njegova u Bogu uč injena.«  (Iv  3, 14-21)  

„Neki kažu: 'Ispovijedam se Bogu.'  
Lako je tako, to je kao da se ispovijeda 
elektronskom poštom. Bog je negdje 
daleko, ja izgovorim stvari i nema  
izravnog susreta, nije ispovijed u četiri 
oka. Drugi pak kažu: 'Idem na  
ispovijed', ali ispovjede nešto neodre-
đeno, što visi u zraku, što nema veze 
sa stvarnošću. A to je isto kao da se i 
ne ispovjediš. Ispovijedanje grijeha 
nije razgovor sa psihijatrom, niti je 
odlazak u dvoranu mučenja. Ispovje-
diti grijehe znači priznati 'Gospodine, 
grješnik sam', i to posredstvom brata 

da bude stvarnost.  
Djeca imaju urođenu mudrost: kada 
neko dijete dođe na ispovijed, nikada 
ne govori nešto općenito. Oče, učinio 
sam svojoj strini ovo, drugom sam pak 
učinio ovo; djeca rabe prave riječi. Ona 
su jasna, posjeduju jednostavnost isti-
ne. A mi uvijek nastojimo prikriti 
stvarnost svojih slabosti.  
Iskrena je ispovijed susret s Isuso-
vom ljubavi, prihvaćanje „milosti sti-
da“ po kojem osjećamo Božji oprost.  

Papa Franjo o ispovijedi 

Misne nakane u tjednu od 12. ožujka do 18. ožujka 

DAN MISNA NAKANA SVETAC DANA 

PON 12.03. 1800—† Ruža i Ljubomir Rodić, ob. Vužar Bernard 

UTO 13.03. 1800—† Luca i Šimun Gusić, Robert Holub Patricija 

† ob. Čalušić 
* Na nakanu 
* Na nakanu 

† Stjepan Žegor, ob. Korparić i Ištuk 
† Antonija, Željko i Nikola Šipuljak, Mara Rihter 
† Stjepan Martinčević, Josip Muha 
† Marica i Petar Turk 

† Pero i ob. Čorak 
† Saša Bartolić 
† Marijan Benko 

SRI 14.03. 1800 - † Zora Sekulić, ob. Padro Matilda 

ČET 15.03. 1800 - † Đuro i Marija Domitrović Zaharija 

PET 16.03. 1800 - † Franka Silov, Ante i Anđa Duvnjak  Hilarije 

† Josip Kralj † Ivo, Ruža i Marinko Kuljanac 
† Zef i Dilja Prekpalaj 

† Stipo i Štefanija Injić 

SUB 17.03. 1800 - † Željko, Antonija i Nikola Šipuljak, Mara 
Rihter 

Sv. Patrik 

NED 18.3. 
900 † Josip, ob. Vulinec i Novosel 
1100 župna PRO POPULO 
1800 † Josip i ob. Hajdinjak 

V. KORIZMENA 
NEDJELJA 

U sluč aju krivo  napisanog imena ili prezimena  
u nakani, javite nam prije mise da bismo mogli  
ispraviti pogres ku!  Molitva prije ispovijedi 

Raspeti moj Spasitelju! Evo pred tobom i 
pred tvojim namjesnikom iznosim svoje 

grijehe. Priznajem da ne zaslužujem 
oproštenja jer sam te mnogo i često vrije-

đao. Ali te molim, sjeti se svoje muke i 
neizmjernih zasluga svoga Križa pa mi se 

smiluj i oprosti. Vrlo mi je žao što sam 
griješeći uvrijedio tvoju neizmjernu dob-
rotu. Odlučujem, uz pomoć tvoje milosti, 
da te više neću nikakvim hotimičnim gri-
jehom uvrijediti. Bože, milostiv budi me-

ni grešniku! Gospodine, nemoj nam  
vratiti prema grijesima našim,  

koje počinismo,  
niti prema nepravdama našim.  


