
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA 

Draga braćo i sestre u Kristu! 
U ovom vremenu širenja bolesti COVID-19, propisane su 
mnoge mjere kojima se željelo zaštiti zdravlje i ljudski život. 
Iste su podrazumijevale i zabranu okupljanja, što je zahvatilo i 
naš vjernički život te su bile na snazi mjere koje nisu dopuštale 
euharistijska slavlja s narodom. Zahvaljujući tehničkim 
pomagalima, bili su omogućeni prijenosi misnih slavlja te smo 
na posredan način mogli biti u duhovnom zajedništvu. No, 
Crkva nije virtualna već konkretna zajednica koja u svom 
poslanju sadrži i fizičko okupljanje vjernika u Dan Gospodnji 

da bi ga proslavili u euharistiji. Doista, Crkva živi od euharistije, koju nisam 
prestao prinositi ni u ovo vrijeme kako bi Kristovo mistično tijelo živjelo od svog 
izvora. No, Crkvu ne čine samo svećenici već je većim djelom sastavljena od 
vjernika laika kojima je euharistijski kruh neizostavna okrepa i snaga za život 
vjere.  
Stoga sam radostan obavijestiti vas kako su odlukom mjerodavnih državnih i 
crkvenih vlasti od, 2. svibnja 2020. godine, omogućene mise s narodom. 
Prilikom dolaska na euharistijska slavlja, potrebno se pridržavati svih mjera i 
preporuka koje su donesene od mjerodavnih državnih i crkvenih vlasti. One su 
vam dostupne na web stranici naše župe. 
Dragi vjernici, molim vas da preporuke pročitate i da ih se pridržavate jer smo 
odgovorni jedni za druge te će se po našem savjesnom i odgovornom ponašanju 
mjere popuštati ili će se zbog neodgovornosti iste pooštravati. Upućeni smo na 
Krista, ali i jedni na druge te je ovo vrijeme bilo izazovno, pa i bolno kako za nas 
svećenike tako i vas vjernike budući da nismo mogli zajedno slaviti Boga. 
Ukoliko želimo da nam se ta milost ponovno ne uskrati, poštujmo ono što u 
preporukama piše. 
Radosno vas iščekujem kako bismo zajedno slavili otajstva spasenja moleći se da 
nam Gospodin iskaže svoje milosrđe te zaustavi širenje bolesti COVID-19 u 
svijetu kako bi ponovno pokazao svoju nadmoć nad svakim zlom, kako je to 
činio kroz čitavu povijest spasenja. 
Zazivajući na vas blagoslov i zaštitu svemogućega Boga po zagovoru Presvete 
Bogorodice, bl. Ivana Merza i bl. Alojzija Stepinca, pozdravljam vas u 
Gospodinu! 

Vaš župnik 

ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

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

IV. VAZMENA NEDJELJA 
GOD. III., BR. 10. 

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 

03. 05. NED 
IV. VAZMENA 

NEDJELJA 
11.00 

+ ANTO ŽDRAVAC 

  
PRO POPULO 

04. 05. PON svagdan 
08.00 

 
18.30 

 
 
+ JAGO SOLDO i + iz ob. 

05. 05. UTO svagdan 
08.00 

 
18.30 

 
 
- KOLEKTIVNA NAKANA 

06. 05. SRI svagdan 
08.00 

 
18.30 

 
 
+ TEREZIJA PISKULIĆ 

07. 05. ČET 
I. DAN  

TRODNEVNICE 
18.30  

08. 05. PET 
II. DAN  

TRODNEVNICE 
18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

09. 05. SUB 
III. DAN  

TRODNEVNICE 
18.30 - U ČAST BL. IVANU MERZU 

10. 05. NED 
V. VAZMENA 

NEDJELJA 
BL. IVAN MERZ 

11.00 

+ JOSIP SALOPEK 

  
PRO POPULO 



AKUALNOSTI 

NEDJELJNA MISA 
■ U nedjelju 03. svibnja misa će se slaviti na zemljištu naše župe u 11.00 sati. 
■ Držat ćemo propisanu udaljenost od 2 metra. Za članove zajedničkog kućanstva 
nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra. U slučaju kiše, 
mise se ne odgađaju. 
 
MISE KROZ TJEDAN U NAŠOJ ŽUPI 
■ Mise kroz tjedan bit će u našoj kapelici. Zbog malog prostora mise će se slaviti 
dva puta dnevno u 08.00 sati i 18.30 sati (osim za vrijeme trodnevnice). 
U kapelicu stane 12 (dvanaest vjernika). Za sudjelovanje na slavlju molim vas da 
se upišete na popis koji će biti na ulazu u našu kapelicu. Jedna osoba može se 
upisati 2 (dva) puta.  
 
SVETA ISPOVIJED 
■ Prilika za svetu ispovijed biti će od ponedjeljka do petka od 09.00 – 11.00 sati i 
od 16.00 do 18.00 sati u našoj kapelici. 
■ U redu dok čekate ispovijed i za vrijeme ispovijedi, molim vas držite propisani 
razmak.  
■ Ispovjednik i svećenik prilikom ispovijedi dužni su nositi masku te držati 
razmak! 
 
■ TRODNEVNA DUHOVNA PRIPRAVA ZA BLAGDAN ŽUPE 

Kao župna zajednica za blagdan župe pripremit ćemo se trodnevnom duhovnom 

pripravom koja započinje u četvrtak 7. svibnja. 

ČETVRTAK, 7. svibnja – sv. Misu predvodi vlč. Alen Vrbek, župni vikar 

župe BDM Žalosne - Špansko -  EUHARISTIJA 

PETAK, 8. svibnja – sv. Misu predvodi vlč. Ivan Braovac, župni vikar župe 

sv. Nikole Tavelića - Kustošija - ŽRTVA 

SUBOTA, 9. svibnja - sv. Misu predvodi vlč. Matija Novački, župni vikar 

župe Uznesenja BDM, Stenjevec - APOSTOLAT 

 

Sv. Mise su na župnom zemljištu u 18.30 sati 

 

■ BLAGDAN ŽUPE – MERČEVO – NEDJELJA 10. SVIBNJA 

Svečanu sv. Misu u 11.00 sati na župnom zemljištu predvodi preč. Matija 

Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Šalati. 

Od srca vas pozivam da se odazovete na proslavu blagdana župe – potaknite 

jedni druge da što svečanije i ljepše proslavimo blagdan našega nebeskog 

zaštitnika, bl. Ivana Merza 

Pozivam sve da poštuju mjerodavne Preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, kao i dolje navedene 
posebnosti:  
1. Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se određene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, 
naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine. U organizaciji slavlja bit će 
potrebna zauzetost i pomoć vjernika, što će dodatno jačati vrijednost Crkve kao otajstvene obiteljske 
zajednice. Uz to, potrebno je više strpljenja, dogovora i osjetljivosti za bližnje  
2. Potrebno je utvrditi koliko ljudi određeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu međusobnu 
udaljenost.  
3. Ako je moguće, neka se ozvuči prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog 
ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, nego žele sudjelovati na slavlju izvan nje, poštujući propisanu 
udaljenost.  
4. Neka se u crkvama označe sva predviđena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za 
članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.  
5. Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise  slaviti na otvorenom, uz držanje mjera 
fizičkog razmaka.  
6. Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve. 
 
7. Neka se u crkvama vodi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišćenju. Svećenici neka paze na 
poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuđa i drugih predmeta s kojima su u 
doticaju. 
8. Neka posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje ostanu prazne. 
9. Neka se za vrijeme svete mise ne skuplja milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno 
postavljenoj košarici na određenom mjestu u crkvi. 
10. Neka se u obredu pružanja mira i nadalje ne koristi gesta pružanja ruke. 
11. Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak. 
12. U organiziranju pričešćivanja, neka se pazi: 
a) da pričest po mogućnosti dijeli samo svećenik predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći 

odgovarajuću zaštitnu masku; 
b) b) da svećenik prije samoga pričešćivanja dezinficira ruke; 
c) c) da se pričest dijeli isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke; 
13. Budući da je broj prisutnih vjernika u ovim okolnostima bitno ograničen, neka se razvidi mogućnost 
većega broja misa, a svim se svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, daje mogućnost da do 
daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati). 
14. U dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, moguće je napraviti unaprijed određeni 
raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež. 
15. Neka se za ispovijed koristi prostor (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti 
potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno 
udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Neka ispovjednik i pokornik nose zaštitne maske. 
16. O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute. 
17. Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije 
odredbe.  
Dragi vjernici, naše nastojanje da u svim okolnostima i na razne načine budemo s Božjim narodom, ovdje 
dolazi do novoga daha; do novog zahtjeva poniznosti i odvažnosti, odgovornosti i ljubavi. Važno je uočiti da 
ti novi pomaci u svojoj biti nisu vezani samo uz obred, nego su novi rast vjerničkoga naroda u crkvenosti.A 
Duh Sveti, »sjaj blaženoga svjetla i sjaj u srcu svoga puka«, uvijek daruje novu snagu, ako svoj život 
obnavljamo pouzdanjem u Gospodina po primjeru vjere i vjernosti Blažene Djevice Marije, njezina 
zaručnika Josipa, našega svetoga zaštitnika čiji spomendan danas slavimo, i blaženoga Alojzija Stepinca, 

zagovornika kojemu se ne prestajemo utjecati. 
 
Svima vam Gospodin podario svjetlo, snagu i mir!  
Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš nadbiskup,  
Josip kardinal Bozanić 

DIO PISMA  KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA O LITURGIJSKIM SLAVLJIMA I  
OKUPLJANJIMA VJERNIKA U NOVIM OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19 


