
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA 

U misnom evanđelju, po Ivanu, čut ćemo dio dijaloga koji Isus vodi s jednim 

učenim židovom, Nikodemom. Isus mu otkriva dubine ljubavi Boga Oca koji 

šalje Sina ne da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Isus također 

ukazuje na vlastito „uzdignuće“, tj. na vlastiti križ kao na otajstvo spasenja; veli 

naime kako će „Sin Čovječni biti uzdignut da svaki koji vjeruje u njega ima život 

vječni“. Pogled na Kristov Križ otkriva ne samo dubine Božje ljubavi prema 

nama, nego također i ozbiljnost grijeha zbog kojega će Sin biti „uzdignut“, tj. 

raspet. Pred Križem svaki se čovjek nalazi također pred odlukom; povjerovati u 

Krista i snagu njegova Križa te po vjeri imati život vječni, ili odbaciti križ te 

ostati živjeti u tami. Neka nam Gospodin svima udijeli milost istinskog 

obraćenja pred Kristovim Križem tako da i mi „činimo istinu te bude bjelodano 

da su naša djela u Bogu učinjena“. 

Neka vam je svima blagoslovljen Dan Gospodnji. 

ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

Hvala ti orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu! 
 

IV. KORIZMENA NEDJELJA 
GOD. IV., BR. 12 

ŽUPA BL. IVANA MERZA  
ZAGREB - ŠPANSKO 

Vlade Gotovca 9, HR-10090 Zagreb - Susedgrad  
tel. 01/8894-555 

zupa.imerza@zg-nadbiskupija.hr 
www.zupa-ivanmerz.hr 

Račun Župe: IBAN HR7323600001102194051  
 Uredovno vrijeme župnog ureda:  

od utorka do petka od 17.00 do 18.00 sati  
Župni ured ne ureduje: ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i blagdanima 

14. 03. NED 
IV. KORIZMENA 

NEDJELJA 

10.00 
  

11.00 

- ZA DUŠE U ČISTILIŠTU 
  
PRO POPULO 

15. 03. PON svagdan 18.30 + IZ OB. ZORIĆ 

16. 03. UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

17. 03. SRI svagdan 18.30 + JAGO SOLDO I + IZ OB. 

18. 03. ČET svagdan 18.30 
+ IZ OB. ZADRAVEC, LAZIĆ, MARATO-

VIĆ, BALIČEVIĆ I MILOVANOVIĆ 

19. 03. PET 

SV. JOSIP 
zaručnik BDM, svetkovina 

(misno slavlje je 
na župnom zemljištu) 

18.00 
18.30 

- KRIŽNI PUT NA ŽUPNOM ZEMLJIŠTU 
- KOLEKTIVNA NAKANA 

20. 03. SUB svagdan 18.30 + KATARINA I STJEPAN JAPEC 

21. 03. NED 
V. KORIZMENA 

NEDJELJA 

10.00 
  

11.00 

+ STJEPAN BLAŽEVIĆ I + IZ OB. 
  
PRO POPULO 



AKUALNOSTI 

■ Utorkom i petkom tijekom korizme u 18.00 sati je pobožnost križnoga 
puta. Utorkom je križni put u kapelici a petkom na župnom zemljištu. 
Odazovimo se! 

■ Sutra je u našoj župi dekanatska vizitacija. Vizitaciju obavlja preč. 
Ljubomir Vuković, župnik sv. Nikole Tavelića i dekan Kustošijskog 
dekanata. 

■ U petak 19. ožujka slavimo sv. Josipa, zaručnika BDM i zaštitnika 
naše Domovine. Sveta misa je na župnom zemljištu u 18.30 sati. Taj dan 
je kolektivna nakana, možete upisati svoje nakane sv. Josipu. 

 ■ U subotu 20. 03. kateheza je za ovogodišnje kandidate za primanje 

sakramenta sv. Potvrde. U 19.15 sati prva grupa a u 20.00 sati druga 
grupa u Pastoralnom centru.  

 ■ U subotu 20. 03. s početkom u 10 sati ispred Katedrale počinje 

korizmena procesija koja će svoj hod završiti euharistijskim slavljem u 
kapeli sv. Roka,  na Rokovu perivoju. Tko može neka se priključi 
procesiji a u našoj župi u 11.30 pozivam vas na molitvu krunice kod 

kipa Majke Bože. U 12.00 sati izmoliti ćemo Anđeoski pozdrav i 
molitvu koju smo dobili iz Nadbiskupije koja će se umnožiti i podijeliti 
svima koji dođu. 

■ Župni ured ureduje od utorka do petka od 17.00 do 18.00 sati. Možete 
upisati misne nakane do mjeseca rujna.  

■ Prilika za Svetu Ispovijed u korizmi je utorkom, srijedom i četvrtkom 
od 18.00 do 18.25 sati.  

NEDJELJNO EVANĐELJE 

JESTE LI ZNALI? 

SVAKI TJEDAN SVETAC JEDAN 

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, 
tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. 
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. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a 
tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A 
ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer 
djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se 
ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da 
su djela njegova u Bogu učinjena.« (Iv 3,14-21) 

NEDJELJNE MISE SU U 10.00 I 11.00 SATI NA 

ZEMLJIŠTU.   

Blaženi José Escrivá de Balaguer rodio se u Barbastru, u Španjol-
skoj, 9. siječnja 1902. Roditelji mu bijahu Josip i Maria Dolores 
Albas, duboko pobožni i revni kršćani koji mu pružiše primjeran 
religiozni odgoj. Obitelj se 1915. preselila u Logroño. Ondje je José 
Maria u 16. godini života osjetio prve glasove Božjeg poziva za 
nešto važno i veliko u životu, a što mu tada još nije bilo jasno. Da 
bi to ostvario, odlučio je postati svećenik. José je 1918. započeo 
teološke nauke u Logroñu, da bi ih nakon dvije godine nastavio u 
Saragozzi te dovršio na tamošnjem Papinskom nadbiskupskom 
sveučilištu. Uz pristanak poglavara studirao je u isto vrijeme i 
pravo na Sveučilištu u Saragozzi. U Velikom sjemeništu odliko-
vao se pobožnošću i duhovnom zrelošću tako da ga je kardinal 
Soldevila imenovao sjemenišnim poglavarom kad je imao tek 20 

godina. U mladom se čovjeku već tada nazrijevahu sposobnosti jednog duhovnog vođe kakav 
će on i postati te za sobom povući mnoge. De Balaguer je već tada među profesorima i studen-
tima razvio izvanrednu apostolsku aktivnost koja će se kasnije razviti do neviđenih razmjera. 
Mladi je apostol 28. ožujka 1925. bio zaređen za svećenika. Čekala ga je ne velika karijera već 
fenomenalno uspješna djelatnost. S dopuštenjem je svog biskupa g. 1927. došao u Madrid da bi 
ondje razvio veliku djelatnost tako da su mu se obraćale za savjet razne ustanove i redovničke 
zajednice. U isto je vrijeme mladi revni svećenik i doktorant u glavnom gradu Španjolske raz-
vio apostolat u predgrađima među siromasima i bolesnicima. Dana 2. listopada osnovao je 
svoje životno djelo Opus Dei. Njime je u Crkvi otkrio jedan novi, originalan put, upravljen pro-
micanju svetosti u svim društvenim slojevima, u svakom staležu, na svakom poslu. Zanimljivo 
je da se radilo gotovo isključivo na posvećivanju laika, običnih vjernika. On se borio za slobodu 
djelovanja laika u Crkvi i u društvu, dakako uz dužnu odgovornost svakog pojedinca te uz 
nepokolebljivu vjernost učiteljstvu Crkve. U centrali Opus Dei u Rimu 26. lipnja 1975. nenada-
ni je srčani udar završio zemaljski život jednog od najvećih apostola našeg stoljeća. Zanimljivo 
je da je istog dana kod sv. mise prikazao svoj život za Crkvu i papu. Tijelo mu je pokopano u 
kripti crkve Prelature Opus Dei u Rimu, a grob mu je postao cilj hodočašća iz cijelog svijeta. U 
času smrti ostavio je iza sebe 60.000 članova Opus Dei, sabranih iz 80 naroda sa svih kontinena-
ta. Nakon njegove smrti taj se broj znatno povećao a što je na najspektakularniji način pokazalo 
mnoštvo na Trgu sv. Petra za njegove beatifikacije. 

Izvor: sveci.net 

 

...da je svoju posljednju svetu misu Stepinac služio 7. veljače 1960.? 

 Izvor: www.zg-nadbiskupija.hr 


