
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA 

Misna čitanja upućuju na ono najvažnije i središnje u 
kršćanstvu, naime na zapovijed ljubavi prema Bogu i 
bližnjemu. Redovito nemamo previše problema (ili 
mislimo da nemamo) s drugim dijelom zapovijedi. Često se 
tješimo kako, eto, pomažemo i znanima i neznanima, kad 
više kad manje. I savjest nam je mirna. No, naš je problem 
prvi dio zapovijedi ljubavi, naime ljubav prema Gospodinu 
Bogu. Zaboravili smo kako se Boga ljubi.  
Gospodin Isus veli da je prva zapovijed: „Ljubi Gospodina 
Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i 

svim umom svojim“ (Mt 22, 37). To je okosnica, stožina ljudskog života. To je potporanj na kojemu 
stoji i na kojemu se gradi vjernički život. Ljubiti Boga je prva i najveća zadaća i poziv svih kršćana, 
svih vjernika i svih ljudi. No, kako se Boga ljubi, kako se živi ljubav prema Bogu? Ljubiti Boga 
svim srcem, svom dušom i svim umom znači potpuno ljudsku otvorenost i raspoloživost u 
vršenju onoga što Bog od nas traži i očekuje. U konačnici to je vršenje njegovih Deset zapovijedi, a 
koje se opet sažimlju u zapovijed ljubavi. Ljubav prema Bogu se izražava željom da se s Bogom 
bude povezani molitvom, slušanjem njegove riječi, slavljenjem svetih tajni te osobito ljubavlju 
prema potrebitima. No ta se ljubav rađa iz duboke povezanosti s Bogom, rađa se iz ljubavi prema 
Bogu. Jesmo li mi slabi i grješni ljudi sposobni za takvu ljubav, za ljubav koja se uspinje na nebo, a 
istodobno grli zemlju? Nažalost, nismo. Je li to znači da uopće nismo u stanju izvršiti 
Gospodinovu zapovijed ljubavi? Ne, jer Bog ne može zapovijedati ni tražiti od nas nešto što ne 
možemo učiniti.  
Kako dakle možemo izvršiti zapovijed ljubavi? Gospodin Isus je praktično pokazao kako se žive te 
dvije zapovijedi ljubavi. Njegov život je bio živi dokaz istinske ljubavi prema Bogu, a istodobno je 
vlastitu ljubav prema ljudima živio do okrutne smrti na križu. No, on ne samo da nam je pokazao, 
nego nam je i omogućio da možemo živjeti zapovijed ljubavi. Ponajprije, on nas je prvi ljubio, a 
ništa ne izaziva ljubav kao sama ljubav. Isus, pravi Bog i pravi čovjek, prvi nas je ljubio i sebe 
predao za nas; umro je iz ljubavi prema nama. Ljubeći njega, mi ljubimo Boga te tako ispunjamo 
zapovijed ljubavi prema Bogu. I to uzvraćanje ljubavi opet je njegovo djelo u nama. Naime, u naša 
je srca izlio svoju ljubav, po Duhu Svetomu koji nam je darovan.  
Dakle, Bog traži ljubav, a kako bismo mu ljubavlju mogli uzvratiti u naša srca izlijeva Duha svoje 
ljubavi, Duha Svetoga koji nam pomaže ljubiti Boga iznad svega, a bližnje kao sebe same. Eto 
najdublje tajne i najveće jednostavnosti kršćanskog života. Ljubiti Boga znači posjedovati ga. I da 
Kristovi sljedbenici ne bi otišli u krivi spiritualizam, u kojem bi bila jedino važna kriva ili 
pogrješno shvaćena ljubav prema Bogu, Krist upozorava da se njega, tj. Boga ne može ispravno 
ljubiti ako se istodobno ne ljubi i bližnji, onaj u kome se on na otajstven način krije. Zato njegova 
riječ kako je sve što učinimo onim malenima, najmanjima njemu učinjeno.  
Molimo Gospodina za milost da u nedjeljnom susretu s euharistijskim Isusom dopustimo Božjoj 
ljubavi da nas dotakne kako bismo postali prijenosnici i širitelji te ljubavi koja spašava čovjeka i 
sav svijet. 

ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

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

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU 
GOD. III., BR. 27 

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 

25. 10. NED 
XXX. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

11.00 
- U ZAHVALU MAJCI BOŽJOJ 
  
PRO POPULO 

26. 10. PON svagdan 18.30 + SANJA PONJAN I + IZ OB. 

27. 10. UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

28. 10. SRI 
SV. ŠIMUN i  

JUDA 
apostoli 

18.30 + IZ OB. KARLUŠIĆ I JURIĆ 

29. 10. ČET svagdan 18.30 
+ ANĐA I STIPE SOLDO 
+ IZ OB. SOLDO I KVESIĆ 

30. 10. PET 
ŽUPNO  

KLANJANJE 

08.00 
  

18.30 
- KOLEKTIVNA NAKANA 

31. 10. SUB svagdan 18.30   

01. 11. NED 
SVI SVETI 
svetkovina 

11.00 
+ RADE VALIDŽIĆ 
  
PRO POPULO 



AKUALNOSTI 

■ Prošle nedjelje za potrebe misija prikupljeno je 6,302.32 KN i  10 eura. Novac je 

predan u Misijski ured koji će ta sredstva proslijediti za školovanje budućih svećenika 

u misijama. Od srca vam hvala! 

■ Pred nama je blagdan Svih Svetih. Caritas Zagrebačke nadbiskupije provodi akciju 

pod nazivom Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro u kojoj možete nabaviti lampione 

po cijeni od 10 KN. Sav prilog ide za caritas. Unaprijed zahvaljujemo! 

■ U utorak, 27. listopada u 19.15 sati susret je Ekonomskog i Pastoralnog vijeća župe.  

■ U petak, 30 listopada je naše godišnje Euharistijsko klanjanje, dan kada naša župna 

zajednica moli za sve potrebe naše Nadbiskupije i naše Župe. Presveto će biti izloženo 

nakon sv. Mise ujutro u 8.00 sati do večernje sv. Mise u 18.30 sati koju predslavi vlč. 

Marinko Golek, upravitelj župe sv. Stjepana u Botincu. U uredovno vrijeme župnog 

ureda možete se upisati u termine za klanjanje pred Presvetim. 

■ Listopadske pobožnosti. Svaki dan u našoj kapeli prije večernje sv. Mise su 

listopadske pobožnosti – molitva krunice i  pjevane litanije. Pozivam vas da se 

uključite u molitvu krunice za svoje osobne potrebe i potrebe župe! 

■ Sljedeća nedjelja je svetkovina SVIH SVETIH. Misa je u 11.00 sati na župnom 

zemljištu.  Navečer u 19.00 sati na župnom zemljištu biti će molitva za sve naše drage 

pokojne. Ponesite lampaše koje ćemo nakon zajedničke molitve zapaliti u oblik križa 

za sve naše drage pokojne.  

NEDJELJNO EVANĐELJE 

JESTE LI ZNALI? 

SVAKI TJEDAN SVETAC JEDAN 

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od 
njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u 
Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom 
dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj 
slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav 
Zakon i Proroci.« (Mt 22, 34-40) 

KRIZMANICI U ŽUPNOM UREDU MOGU PODIĆI 

FOTOGRAFIJE , DVD I USPOMENU PRIMANJA 

SAKRAMENTA  SVETE POTVRDE. 

Pier Giorgio Frassati rođen je 1901. u Torinu u Italiji. 
Njegova obitelj bila je vrlo bogata i moćna, bila je vlas-
nik novina La Stampa, međutim djeca su odgajana 
skromno i nikada se nisu ponašala rasipnički. Stoga je 
ovaj blaženik smatrao primjerenim da i ono malo nov-
ca kojeg mu je otac davao podjeli onima kojima je bio 
nužan. Bio je dominikanski trećoredac. Svoj antifašisti-
čki stav javno je pokazivao te je, kada je bio uhićen na 
prosvjedima u Rimu, odbio bilo kakav poseban tret-
man koji je mogao dobiti s obzirom na očev politički 
položaj, ostajući s prijateljima u zatvoru. Bio je posve-
ćen socijalnom radu, pomaganju potrebitima, molitvi i 
zajednici. Također je bio uključen u katoličke omladin-
ske i studentske organizacije, te je osnivač novi-
na Momento čija se načela temelje na enciklici pape 

Lava XIII., Rerum Novarum. 
Poznat kao “čovjek blaženstava”, blaženi Pier Giorgio Frassati cijelog je života služio 
siromašnima. Kada bi njegova obitelj otišla na godišnji odmor, Frassati bi ostao kod 
kuće govoreći: „Ako svi napuste Torino, tko će se brinuti za siromašne?“ Frassati je sa 
sobom uvijek nosio „Hvalospjev ljubavi“ iz 1. poslanice svetoga Pavla apostola Ko-
rinćanima. „Hvalospjev ljubavi“ pomagao mu je da se usredotoči na ono što je uisti-
nu važno u životu. Znao je, bez obzira na sve što čini na ovome svijetu, ako nema 
ljubavi onda je samo „mjed što ječi ili cimbal što zveči“. Frassati je cijeli ulomak pre-
pisao rukom i čuvao u svome džepu. Blaženi Pier Giorgio Frassati, preminuo je 4. 
srpnja 1925. od Poliomyelitisa, bolesti koja inače najčešće pogađa djecu mlađu od pet 
godina. Na njegovoj pogrebnoj povorci, koja je prolazila kroz središte grada, pojavilo 
se nekoliko tisuća ljudi kako bi mu iskazali svoje poštovanje. Nedugo nakon blaženi-
kove smrti, siromasi grada Torina koji su dolazili u kontakt s Pier Giorgiom, potpisali 
su peticiju u kojoj traže od nadbiskupa Torina da započne proces kanonizacije. Proces 
je započeo 1932., a blaženim ga je 20. svibnja 1990. proglasio papa Ivan Pavao II.  
Zaštitnik je Svjetskog dana mladih, a njegovo se tijelo čuva u katedrali u Torinu. 

...da ja blaženi Alojzije Stepinac često vozio obiteljsko vino na prodaju u Kar-
lovac. Jednom je rukom držao uzde, a drugom krunicu što je izazivalo veliko 
čuđenje naroda. 

Izvor: www.zg-nadbiskupija.hr 


