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

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

IV. NEDJELJA KROZ GODINU 
GOD. VI., BR. 7 (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  

29. 01. NED 
IV. NEDJELJA 

KROZ GODINU 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ MARIJA, č.s. ANGELA i fra. BONO ANDAČIĆ 

30. 01. PON svagdan 18.30 - NA NAKANU ZA OBITELJ 

31. 01. UTO 
sv. Ivan Bosco, 

prezbiter 
18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

01. 02. SRI svagdan 18.30 - NA NAKANU MOLITVENIH VJENČIĆA SV. JOSIPA 

02. 02. ČET 

PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO 

SVIJEĆNICA 

(župno zemljište) 

18.30 + DRAŽEN PERKOVIĆ 

03. 02. PET 

sv. Blaž 

biskup 

(župno zemljište) 

18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

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

05. 02. NED 
V. NEDJELJA 

KROZ GODINU 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ KATARINA SUŠILOVIĆ 

Danas se učenje svodi samo na crkvenu zgradu ili 
učionicu, dva sata tjedno poučavanja od strane 
nekog učitelja. No moramo da oni koji poučavaju 
to čine na primjeru vlastitih života, te izvući pou-
čavanje iz učionica i vratiti ga u kontekst svakod-
nevnog života. To je bio Isusov model. Isus nam 
daje sjajan primjer poučavajući na Gori, kad nam 
govori o blaženstvima. Blaženstva su Isusov mani-
fest po kojima trebaju živjeti svi oni koji uistinu 
vjeruju. Polazi iz svakodnevnog života, a daje nam 
pogled na novi svijet i u vječnost. Gospodin nas 

svojom Riječju vodi put tog života, privlači nas sebi svojim uputama. Te upute, tu Riječ 
nije lako čuti, nije lako svoj život usmjeravati tragom vječnosti. Kome su riječi evanđe-
lja koje smo upravo čuli hit (Mt 5, 1-12a)? Tko im se divi? Tko ih uzima za svakodnevni 
program svog života? Malo ih je. Isus ide mimo ili čak protiv svih pa, u konačnici, i 
protiv sebe. Došao je živjeti među nas ljude kao čovjek s čovjekom, postao nam brat. 
Kao čovjek je živio prvi dio onoga što nam danas govori: bio siromašan, mnogočime 
ožalošćen, krotak, gladan i žedan pravednosti, milosrdan, čist srcem, mirotvorac, pro-
gonjen i ubijen. Taj isti put kojim će sam poći u vječnost, Isus nama predlaže. To je put 
života. Taj put čovjeku nam nije lako prihvatiti: svatko od nas ima svoje strahove, svoje 
predrasude. Isus nas poučava, čujemo ali… Čovjek 21. stoljeća bi trebao biti čovjek ne-
sebičan, ne pohlepan, suosjećan i otvoren za probleme oko sebe pa i cijelog čovječans-
tva, ne ohol nego discipliniran u prihvaćanju prava drugoga te snage razuma i istine, 
željan pravednosti, na svim razinama, plemenit i širokog srca za promicanje i una-
pređivanje svih oblika života i kulture, otvorenog i ka istini usmjerenog duha, miro-
tvorac te spreman i boriti se i trpjeti za dobro, a ne beskičmenjak - borac samo za vlasti-
ti džep. Nije li to čovjek kojeg oslikavaju blaženstva koja nam je izrekao Gospodin I-
sus? Riječ Blaženstva jest Isusova riječ nama. Njome izlazi u susret čovjeku koji traži 
istinu o sebi, uvodi nas u stvarnost bez privida. Duh kojim odiše ovaj govor i uz čiju 
pomoć ga je moguće živjeti, daje On, samo ako mu se dovoljno otvorimo, daje neuspo-
redivu bistrinu i jasnoću. On nam vraća pravo lice Oca nebeskoga i naš lik – njegova 
smo djeca! Riječi Blaženstava su putokaz, kao mali prozorčić u onu stvarnost koju će-
mo, nadamo se, uživati kroz svu vječnost. Učimo se, pripravljajmo se za ono svjetlo u 
kojem ćemo ga vidjeti kao što Jest, kad bude s našeg oka svake suze nestalo i kad bude 
zasićena svaka naša želja. Kad bude postalo jasno da On nije samo ljubav, milosrđe 
nego i blaženstvo – sreća bez kraja (sv. Augustin) 



AKTUALNOSTI UPOZNAJ REDOVNIČKE ZAJEDNICE  

MISLI IVANA MERZA 

Pričest je izvor života. 

Red: Družba svećenika Srca Isusova (dehonijanci) 
Utemeljitelj: o. Lehon Dehon 
Lehon Dehon rođen je u sjevernoj Francuskoj 14. ožujka 1843. godine u mjestu La Capelle. Ro-
ditelji su mu bili imućni zemljoposjednici. Majka Štefanija je bila tradicionalno pobožna žena i 
brižna majka koja se je bavila kućnim poslovima. Njegov otac Julije Aleksander je vjerski bio 
prilično indiferentan, ali u duši dobar, plemenit i pošten. Nakon osnovnog školovanja imali su 
namjeru dati sina u grad na školovanje i očekivali su da će napraviti znanstvenu karijeru i pos-
tići ugled u društvu. Sa šesnaest godina je završio klasičnu gimnaziju u Hazebrouck-u, gdje je 
boravio u internatu, koji su vodili svećenici iz Flandrije. Kada je položio ispit zrelosti, roditelji-
ma je izrazio želju da krene u sjemenište. Otac se je toj želji odlučno suprotstavio i odlučio po-
slati sina na studij u Pariz. Majka je bila zabrinuta za njegovu vjeru i ljudsko dostojanstvo, s 
obzirom na gradsku sredinu u koju je odlazio. Ipak godine koje je proveo u Parizu odlično je 
iskoristio da učvrsti svoj duhovni poziv koji je osjećao. Upisao je studij prava. Vrijeme je provo-
dio između svoje studentske sobe, fakulteta i crkve, gdje se je aktivno uključio u studentsku 
katoličku grupu. Godine 1864. završio je studij na Sorboni u Parizu i u svojoj 21. godini stekao 
doktorat iz prava. Nakon studija, vratio se je kući i ponovno roditeljima iskazao svoju želju za 
svećeništvom. Otac je i dalje bio protiv toga i potaknuo ga na putovanje na Bliski Istok sa svo-
jim prijateljem arheologom Palustrom. Mislio je da će to atraktivno putovanje svijetom promije-
niti njegovu odluku, ali dogodilo se je upravo suprotno, tako da je nakon tog putovanja donio 
konačnu odluku stupiti u bogosloviju. Njegovo turistički pohod koji je trajao 10 mjeseci, izmije-
nio se je na kraju u hodočašće u Sv. Zemlju. Putovanje je teklo preko Švicarske, Italije, Grčke, 
Turske, Egipta, sve do sv. Zemlje. Tamo se je našao u Jeruzalemu baš u vrijeme Velikog tjedna. 
To iskustvo sv. Zemlje urodilo je odlukom da odmah ode u Rim. Tamo je proveo oko dva tjed-
na obilazeći rimske bazilike, a na kraju je uspio doći u privatnu audijenciju kod sv. Oca Pia IX. 
U razgovoru sa sv. Ocem izrazio mu je svoju želju da uđe u sjemenište. Sv. Otac mu je predlo-
žio francusko sjemenište u Rimu, što je mladi Dehon odmah, bez kolebanja prihvatio. Preostalo 
je samo da o toj odluci obavijesti svoje roditelje i nakon upisa u sjemenište posjetio je roditelje u 
rodnom mjestu. Studij teologije započeo je 1865. godine i pokazao se je kao jako dobar rimski 
student i bogoslov. Bio je zaređen za svećenika u bazilici sv. Ivana Lateranskog (19.12. 1868.), 
pola godine ranije nego je to bilo predviđeno. U godinama 1869 i 1970. sudjelovao je na I Vati-
kanskom Saboru kao stenograf. Nakon ređenja nastavio je studij u Rimu stekavši doktorat iz 
filozofije, teologije i kanonskog prava. Odlikovao se je ogromnim znanjem, poznavanjem ljudi i 
društvenih problema. Odmah nakon ređenja počeo je razmišljati o osnivanju redovničke zajed-
nice koja bi pored tri redovnička zavjeta polagala i zavjet širenja nauka Crkve. Još više proga-
njala ga je misao osnivanja zajednice koja bi se predavala studiju u rimskom duhu i koja bi ima-
la posebnu pobožnost zadovoljštine Srcu Isusovu za grijehe. Zahvaćen Kristovom ljubavlju i 
čvrsto povezan sa Srcem Isusovim, te blizak problemima suvremenog brata čovjeka o. Dehon 
osniva 28. lipnja 1878. godine novu redovničku zajednicu. U svojim zapisima o tome piše: 
“Želio sam realizirati dvije incijative: Voditi svećenike i vjernike Srcu Isusovu da Mu darujemo 
svakodnevno dar ljubavi u adoraciji i učiniti sve na području socijalne pravde, te provesti me-
đu ljude Evanđelje ljubavi”. Taj apostolat treba neprestano širiti i jačati. 

■ Svake srijede u kapelici se moli devetnicu sv. Josipu. Pozivam vas da 
se priključite molitvi srijedom u 17.45 sati pa sve do proslave blagdana 
sv. Josipa u ožujku.  

■ Isusovi prijatelji u mjesecu veljači svoje susrete imaju 04. i 18. veljače. 
Potičem roditelje da dovedu svoju djecu na katehezu.  

■ Hodočašće Padru Piju je od 12. do 16. travnja ove godine. Sve 
informacije nalaze se na oglasnim pločama ili u župnom uredu. Svi koji 
ste zainteresirani za hodočašće molimo vas da se javite u župni ured i 
prijavite se za hodočašće. Prilikom prijave potrebno je uplatiti 
akontaciju u iznosu 26,54 EUR.  

■ 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.   

HODOČAŠĆE PADRU PIU OD 12. DO 16. 04.2023. 

Detaljan program putovanja možete vidjeti na oglasnim pločama, web stranici 
župe ili uzeti svoj primjerak u župnom uredu. Posjetiti ćemo sljedeća mjesta: 
Padova (misa u crkvi sv. Ante), Loreto (kućica sv. Obitelji), San Giovanni Ro-
tondo (Padre Pio), Monte Sant Angelo (sv. Mihael), Lanciano (svetište Euhari-
stijskog čuda), Schio ( svetište sv. Jozefine Bakhite). Cijena hodočašća je 
3500,00 KN (464,52 EUR). Akontacija od 26,54 EUR plaća se u župnom uredu 
a ostatak od 437,98 EUR na račun agencije Magdala.  

SKEN U TREN 
 

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


