
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

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

I. KORIZMENA NEDJELJA 
GOD. VI., BR. 11 (A) 

Izdaje: 
ŽUPA BL. IVANA MERZA  

ZAGREB - ŠPANSKO 
Odgovara: vlč. Marko Čolak, upr. župe 

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

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

Račun Župe: IBAN HR7323600001102194051  

26. 02. NED 
I. KORIZMENA 

NEDJELJA 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ IZ OB. JUKIĆ 

27. 01. PON sv. Grgur iz Nareka 18.30 + ILIJA, KAJA I MIJAT KUPREŠAK 

28. 01. UTO svagdan 

18.00 

  
18.30 

KRIŽNI PUT U KAPELICI 

  
- KOLEKTIVNA NAKANA 

01. 02. SRI svagdan 18.30 
- NA NAKANU MOLITVENIH VJENČIĆA PREČI-

STOG SRCA JOSIPOVA 

02. 02. ČET svagdan 

18.30 

  
19.00 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

  
+ MIRA I IVO UHODA 

03. 02. PET svagdan 

18.00 

  
18.30 

KRIŽNI PUT NA ZEMLJIŠTU 

  
- KOLEKTIVNA NAKANA 

04. 02. SUB svagdan 08.00 
- NA NAKANU ŽENSKE MOLITVENE 
ZAJEDNICE 

05. 02. NED 
II. KORIZMENA 

NEDJELJA 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ JOZO ČABRAJA 

Glavna misao današnjih, misnih čitanja je KUŠNJA 

– odoljeti kušnji ili ne odoljeti. A, zašto pustinja? 

Pustinja je prostor neprikladan za ljudski boravak. 

U pustinji se čovjek nalazi pred neomeđenim ne-

bom, pred pijeskom i pred samim sobom. Nema 

zelenila, hrane, ni vode, osim slučajnih oaza. Zbog toga pustinja fascinira i uje-

dno plaši. U pustinji čovjek, nije sam, on je pred Bogom. To je direktni susret s 

Bogom, a taj susret je redovito obilježen KUŠNJAMA. Tek kad je čovjek u ne-

milosti, u mukama, onda dolazi na vidjelo njegova otpornost i izdržljivost. Ko-

rizma nas želi upozoriti da smo na putu. Cijeli naš život je „jedna“  korizma. 

To je dug put koji nije lak. Ima sumnji, iskušenja, slabosti i padova.  Moramo se 

znati boriti, biti spremni na kušnje. Treba pripremiti duh na svako dobro u ku-

šnjama. Povlačimo se u osamu Molimo, molitvom hranimo svoj duh. Isus nam 

živim primjerom pokazuje kako se boriti protiv kušnji i napasti, Božjom 

Riječju. Božja je riječ temelj svakog života. Isus nosi u sebi sigurnost da je Sin 

Božji i da je Bog  njegov  dobri Otac i za to ne treba dokaza. On ne želi iskuša-

vati Gospodina.  Ali, mi nismo tako čvrsti i odani. Mi ga često  iskušavamo. 

Često sumnjamo da nas Bog ljubi. Htjeli bi svakog dana neke čudesne i opiplji-

ve dokaze Njegove ljubavi. Isus, pobjeđuje napasnika. To je osobna pobjeda 

Isusa, to  je  otkupiteljski čin kojim Isus za sve nas pobjeđuje ZLO i ZLOGA. To 

je jamstvo našeg duhovnog rasta i pobjede. Onoliko koliko se sjedinimo s Isu-

som, u hodu za Njim, toliko smo sigurni i zaštićeni od Zloga. Bez Njega ne! 



AKTUALNOSTI Riječ kardinala Bozanića prigodom imenovanja  

mons. Dražena Kutleše nadbiskupom koadjutorom 

Zahvaljujem papi Franji što je prihvatio moju prošlogodišnju zamolbu i sada Zagrebačkoj 

nadbiskupiji dodijelio nadbiskupa koadjutora. Kao kršćani, na svom hodočašću u vreme-

nu, raspoznajemo i vidimo, kako stablo Crkve uvijek iznova raste. Crkva se neprestano 

obnavlja, jer njezina budućnost pripada Bogu. Crkva je Božje stablo koje živi u vremenu i 

u sebi nosi vječnost. Čestitam mons. Draženu Kutleši, dosadašnjem nadbiskupu metropo-

liti splitskom na imenovanju za nadbiskupa koadjutora zagrebačkog. Crkva zagrebačka, 

ispunjena nadom i otvorena prema budućnosti, vjernički prima i prihvaća svoga nadbi-

skupa koadjutora. Neka je blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Našu Zagrebačku 

nadbiskupiju može se gledati pod raznim vidovima: izvana i iznutra. Ipak, nju se može 

istinski doživjeti i upoznati samo živeći u toj svetoj zajednici vjere, ljubeći je, dajući joj se i, 

ako je potrebno, trpjeti za nju. U Crkvi zagrebačkoj vidim sposobne i zauzete biskupe: 

Ivana i Miju, tu je i Valentin, umirovljeni pomoćni biskup, zatim gledam divan vijenac 

predanih svećenika, dijecezanskih i redovničkih, požrtvovne sestre redovnice, angažirane 

Kristove vjernike laike. To je Crkva koja je, nakon dvadesetogodišnjeg sinodskoga hoda, 

obilježenog mnogim plodovima, donijela Izjave i odluke Druge sinode Zagrebačke nadbi-

skupije kao smjer svoga budućeg poslanja. To je Crkva, koja se, posebno tijekom posljed-

njih 25 godina, postojano utječe zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, učeći na primjeru 

njegova života: kako se živi crkvenost. Pred Crkvom zagrebačkom puno je posla i izazova. 

Naša je Crkva pogođena teškim potresom u 2020. godini. U Prvostolnici još nije moguće 

slaviti bogoslužje, nadbiskupski dom nije useljiv. Poslijepotresna obnova u tijeku je i sada 

u dobrom zamahu. Crkva zagrebačka želi prepoznati u nadbiskupu koadjutoru dar Duha 

Svetoga, željna da se na njezinoj plodnoj njivi nastavi orati obnovljenim zanosom. A svi 

smo pozvani neprestano prihvaćati prolaznost ovozemnog života. Stoga, i zbog svoga 

narušenog zdravlja, jako želim da novi nadbiskup, koji nam je sada dân kao koadjutor, što 

prije preuzme potpunu odgovornost za svetu Crkvu zagrebačku. Gospodin koji je put, 

istina i život, neka nam pokaže svoje putove i uči nas svojim stazama. Presveta Bogorodi-

ca Marija neka nam uvijek ostane učiteljica pouzdanja u Boga.   

■ Župni ured ureduje redovito od utorka do petka od 17.00 do 18.00 
sati osim petkom  kada će ured raditi skraćeno zbog križnog puta od 
17.00 do 17.30 sati. 
■ Prilika za Ispovijed u korizmi je utorkom, srijedom i četvrtkom od 
18.00 do 18.25 sati.  
■ Svake srijede u kapelici se moli devetnica sv. Josipu. Pozivam vas da 
se priključite molitvi srijedom u 17.40 sati pa sve do proslave blagdana 
sv. Josipa u ožujku.  
■ Prošle nedjelje za stradale u Turskoj i Siriji prikupljeno je 1.409,66 
EUR i 5 ZLOTA. 
■ Kateheze za Prvopričesnike i Krizmanike ovaj tjedan nastavljaju se 

redovito. 
■ Utorkom i petkom tijekom korizme u 18.00 sati je pobožnost 

križnoga puta. Utorkom  je križni put u kapelici a petkom na župnom 
zemljištu. Petkom molimo klasični križni put, ponesite knjižice i 
sudjelujmo. Muškarci koji žele nositi križ petkom neka se upišu na 
popis. Čitači dođite na vrijeme prije križnog puta kako bi se pripremili 
za čitanje postaja. Odazovimo se! 
■ Isusovi prijatelji svoj susret imaju 4. i 18. ožujka. Potičem roditelje da 
dovedu svoju djecu na druženje i molitvu.  
■ Kako bi potaknuli u našim obiteljima molitvu bl. Ivanu Merzu, 
napravili smo bistu blaženog Ivana u manjem formatu za svaki dom. 
Bistu je izradio akademski kipar Vid Vučak. Ako želite biti vlasnik biste 
možete ju naručiti u župnom uredu ili nakon mise a zaprimamo 
narudžbe do kraja mjeseca veljače. Cijena jedne biste je 140 EUR  bez 
postolja ili 160 EUR sa kamenim postoljem. 

SKEN U TREN 
 

   DAR ZA ŽUPU                   DAR ZA ŽUPNI CARITAS    PRIDRUŽI SE ŽUPI NA 
        WHATSAPPU 


