RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA
21. 02.

22. 02.

NED

PON

I. KORIZMENA
NEDJELJA

10.00

- NA NAKANU

11.00

PRO POPULO i + TOMISLAV BABIĆ

KATEDRA
SV. PETRA
blagdan

18.30

svagdan

18.00
18.30

ŽUPA BL. IVANA MERZA
ZAGREB - ŠPANSKO
Hvala ti orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu!
I. KORIZMENA NEDJELJA
GOD. IV., BR. 9

+ IZ OB. KAKŠA I KRIZMANIĆ

Isusa Duh vodi u pustinju, a tek je sišao na njega.
Pustinja, suh kraj, vrelo sunce, suhi pijesak,

23. 02.

UTO

- KRIŽNI PUT (KAPELICA)

pješčane oluje, oskudica u hrani i piću.

- KOLEKTIVNA NAKANA

Što je Isus tražio u pustinji? Bio je s Ocem!
Preispitivao je svoje poslanje. On Sin Božji?! Ako
24. 02.

SRI

svagdan

18.30

- NA NAKANU SV. JOSIPU ZA OBITELJ

njemu nije bilo jasno njegovo poslanje, kako će
nama. Imao je potrebu biti u samoći, s Ocem.
Očito je samoća potrebna svakomu od nas,

25. 02.

ČET

svagdan

18.30

+ STJEPAN REBERNIŠAK

korisna i plodna samoća.
Dragi župljani, provodimo li vrijeme u samoći sa svojim Bogom?

26. 02.

PET

svagdan
(misno slavlje je
na župnom zemljištu)

18.00
18.30

- KRIŽNI PUT NA ŽUPNOM ZEMLJIŠTU
- KOLEKTIVNA NAKANA

Odvodi li nas Duh u pustinju, a da toga nismo ni svjesni? Pustinja je uvijek oskudica i
muka, kada ostajemo bez bliskih osoba, kada smo sami. I onda ne vidimo ništa osim
svoje muke. Ali, ne očajavajmo, poput izraelskog naroda, Isusa, Ivana Krstitelja svi su u

27. 02.

SUB

svagdan

pustinji susreli Boga i u svojoj nevolji osjetili blizinu Božju.

18.30

Nema pustinje bez kušnji i Napasnika. On nas napada gdje smo najslabiji, uvjerava nas
kako nema smisla boriti se protiv zala u nama i oko nas. Uvjerava nas da smo sami i

28. 02.

NED

II. KORIZMENA
NEDJELJA

10.00

+ ANDRIJA GRABOVAC

osamljeni. Ali ne klonimo duhom i ne zaboravimo, u pustinji nam je Bog najbliži, kad

11.00

PRO POPULO

smo osamljeni i nesigurni, kad smo bolni i umorni. Tad smo najsličniji Kristu patniku i
njegova ljubav nam je osigurana.

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

Ustrajmo i budimo sigurni u Božju blizinu i već sad osjetit ćemo Božju utjehu. Dok kod
smo vjerni Kristu, mi vladamo ovim svijetom. Kao što pustinja nije beživotna, kad
padne kiša ozeleni i procvjeta, tako i naše korizmeno odricanje uz obilje Božje milosti
neka donese obilan plod.
Ne bojmo se nikoga i ne očajavajmo jer Bog je s nama.

NEDJELJNO EVANĐELJE
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga
je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše
predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme,
približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« (Mk 1, 12-15)

SVAKI TJEDAN SVETAC JEDAN
Sveta Jozefina Bakhita afrička je svetica iz Sudana,
koja je rođena 1869. god. u uglednoj obitelji, ali su
ju u dobi od 5 ili 9 godina, dok je pomagala roditeljima u polju, oteli Arapi i prodali trgovcima robljem, te
je, postajući vlasništvom raznih robovlasnika, doživljavala velika ponižavanja i mučenja. Kako je od otmice doživjela velike traume, zaboravila je i vlastito ime, pa su joj ime Bakhita dali njezini robovlasnici.
Moglo bi se nazvati ironijom činjenica da joj ime znači Sretna. Kad joj je bilo 10 godina, prodana je nekom
turskom generalu u Sudanu, koji se posebno iživljavao nanoseći joj svakodnevne duboke rane bičevanjem, a također ju je dao tetovirati po trbuhu i grudima, kako bi ju označio kao svoje vlasništvo. Rane koje
su nastale od tetoviranja i bičevanja obično je posipao
solju, kako bi ostali ožiljci, pa je tako sa svojih 13 godina Bakhita nosila takva 144 biljega ljudske nečovječnosti. 1882. godine prodana je nekom talijanskom konzulu, a on
ju je dvije godine poslije odveo u Italiju i ondje predao svomu prijatelju, trgovcu Augustu Michieliju, da mu bude sluškinja. Taj je bio, za razliku od svih prethodnih, pažljiv i obazriv prema budućoj svetici, a u njegovoj je službi provela tri ili četiri godine.
U Italiji je upoznala kršćanstvo, a na krštenju je dobila ime Jozefina. Nadahnjivala se
na životu i muci svoga Spasitelja, te je svakodnevno sve više rasla u duhovnoj snazi
po kojoj je mogla oprostiti svojim mučiteljima. Njezini su se vlasnici 1887. god. vratili
u Afriku, dok je ona stjecajem određenih okolnosti nakon nekoga vremena zadobila
slobodu, te je tako mogla još više izgrađivati svoju vjeru. Postala je redovnica, a svojom vedrinom i iznimnom snagom osnaživala je mnoge. Živjela je u samostanu 45
godina, radeći kao sakristanka, vratarica i vrtlarica. Kako joj se život bližio kraju sve
je više obolijevala, tako da se na koncu mogla samo kretati u invalidskim kolicima,
podnoseći teške muke. Takvu je svoju patnju prinosila Kristu patniku, i na takav način zahvaljivala Bogu što je imala milost suobličivati se svomu Spasitelju. Umrla je 8.
veljače 1947., blaženom ju je proglasio sveti Ivan Pavao II. 1992. godine, a osam godina poslije – 2000. proglasio ju je i svetom.
Primjer svete Bakhite nuka nas na razmišljanje o robovlasničkim odnosima u povijesti i čestim velikim tragedijama koje su iza toga stajale, ali nuka nas i na razmišljanje o
trgovini ljudima, koja je prilično raširena u naše vrijeme. Iako nam poneki primjeri

pokazuju da robovlasništvo u konkretnim prilikama nije nužno moralo biti nepravedno, češće se ipak događalo da su robovi bili ljudi bez ikakvih prava i bez priznanja
čovječnosti. O takva dva različita pristupa svjedoči nam i životopis svete Bakhite, prema kojemu su se prvih nekoliko vlasnika odnosili prema njoj na krajnje neljudski način, ali je zadnji pokazao poštovanje i razumijevanje.
Zbog svega toga već se nekoliko godina 8. veljače obilježava Svjetski dan molitve, razmišljanja i djelovanja protiv trgovine ljudima, a koji je izravno nadahnut životom svete Bakhite, pa je razumljivo da se obilježava na njezin spomendan.
Izvor: Vjera i djela

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!
■ Danas je treća nedjelja u mjesecu veljači, nedjelja župnog caritasa.
Nakon sv. Misa prikupljamo prilog za caritas Sisačke biskupije! Od srca
zahvaljujem na svakom vašem daru!
■ Župni ured ureduje od utorka do petka od 17.00 do 18.00 sati.
■ Prilika za Svetu Ispovijed u korizmi je utorkom, srijedom i četvrtkom
od 18.00 do 18.25 sati.

NEDJELJNE MISE SU U 10.00 I 11.00 SATI NA
ZEMLJIŠTU.
JESTE LI ZNALI?
“Moja politika je bila uvijek i bit će ista: spasavati duše“, izrekao je blaženik na svetkovinu Svih Svetih 1945. godine.
Izvor: www.zg-nadbiskupija.hr

