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

IV. KORIZMENA NEDJELJA 
GOD. VI., BR. 14 (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  

19. 03. NED 
IV. KORIZMENA  

NEDJELJA 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ LJUBICA i JAGO SOLDO i svi + iz ob. SOLDO i 
MATKOVIĆ 

20. 03. PON 

SV. JOSIP 

zaručnik BDM 

(župno zemljište) 

18.30 + JOSIP PETRAK I + IZ OB. 

21. 03. UTO svagdan 

18.00 

  
18.30 

KRIŽNI PUT U KAPELICI 

  
- KOLEKTIVNA NAKANA 

22. 03. SRI svagdan 18.30 + VENCEL MAJIĆ I + IZ OB. 

23. 03. ČET svagdan 

18.30 

  
19.00 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

  
+ ANA I FRANJO KELEMENIĆ 

24. 03. PET svagdan 

18.00 

  
18.30 

KRIŽNI PUT NA ZEMLJIŠTU 

  
- KOLEKTIVNA NAKANA 

25. 03. SUB 

NAVJEŠTENJE 

GOSPODINOVO 

BLAGOVIJEST 

08.00 
+ MARIJA I MIROSLAV JERZEČIĆ I + 
IZ OB. 

26. 03. NED 
V. KORIZMENA 

NEDJELJA 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ STJEPAN NIKOLAUS I FRANJO 
PLEŠA 

Prema misnom evanđelju, uzetom iz Iva-
nova devetog poglavlja, Isus ozdravlja sli-
jepca od rođenja te sebe objavljuje kao 
„svjetlost svijeta“. Evanđeoski događaj nas 
izaziva i poziva na ispit savjesti, na propit-
kivanje vlastitog vida, vlastitog pogleda; 
na propitkivanje jesmo li i koliko obasjani 
Kristovom svjetlošću. I nad nama, suvre-
menim kršćanima, vise Isusove riječi: 
„Dođoh da progledaju koji ne vide, a koji 
vide da oslijepe“. Znamo li još uvijek gle-
dati očima duše? Ili je naš pogled zamrač-
en sa stotinu i jednom stvari i stvarnošću 
kojima smo posvetili svoje životne snage i 
energije, ne primjećujući ono bitno, ono 

najvažnije u našemu životu? Da, i nama se često događa da smo slijepi 
kod zdravih očiju. U našem korizmenom hodu za Isusom, svjetlom svi-
jeta, valja nam se trajno ispitivati jesmo li zaista Kristom obasjani, Kris-
tom rasvijetljeni. Nije li možda i u našem životu previše pogleda prema 
dolje, prema zemlji, prema sebi i zadovoljenju vlastitih prohtjeva? Evan-
đelje sve nas postavlja pred pitanje: „Vjeruješ li u Sina Čovječjega?“ (Iv 
9,35). Ozdravljeni slijepac je radosno uzviknuo: „Vjerujem, Gospodi-
ne“ (Iv 9,38). Čudo ozdravljenja znak je da Krist, zajedno s vidom, želi 
otvoriti oči našeg duha, da naša vjera postane sve dublja te uzmognemo 
prepoznati u njemu jedinog Spasitelja. On prosvjetljuje sve tmine života 
i vodi čovjeka da živi kao „dijete svjetla“. Molimo Gospodina da nas su-
sretne, da nas pronađe na našim životnim putovima te nam ozdravi sr-
ce, jer se srcem najbolje vidi. Zato i mi, zajedno s ozdravljenim slijepcem, 
radosno recimo: „Vjerujem, Gospodine“ (Iv 9,38)“ te neka se naša ispo-
vijest vjere očituje i u našem kršćanskom življenju.  



AKTUALNOSTI UPOZNAJ REDOVNIČKE ZAJEDNICE 

MISLI IVANA MERZA 

Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje 
nego itko drugi za procvat domovine. Najbitnije za svakog rodolju-
ba jest da nastoji da duša njegova i duša njegove braće ne bude u 
smrtnom grijehu. 

Red: Sestre Kćeri Srca Isusova 

Utemeljitelj: Blažena Marija od Isusa 

Maria Deluil - Martiny (Marija od Isusa) rodila se u Marseilleu (Francuska) 28. svibnja 

1841. godine. Bila je odgajana od oca Paula i majke Anaide de Solliers koji su bili kršćan-

skog svjetonazora. Sestra njezine majke bila je poštovana Anne - Madeleine Remuzat, re-

dovnica. U takvom ozračju izgledalo je da je to dijete određeno da postane jedna od naj-

vjernijih službenica Srca Isusova. Dokaz ranog dozrijevanja dala je već u ranim godinama 

života, po svojoj pobožnosti, po svojoj energiji, velikoj kvaliteti duha i srca. U 17-toj godi-

ni, nakon duhovnih vježbi, zapisuje u svoj dnevnik: “Da, moj Bože, ja vjerujem, ja vjeru-

jem! Daj da trpim, ali da se spasim”. Odlazi u Ars da bi se posavjetovala sa svetim Ivanom 

Arškim o svom pozivu. U 23. -oj godini postaje gorljiva pobornica i širiteljica Počasne stra-

že Presvetoga Srca Isusova.  U studenom 1868. godine, prvoga četvrtka u mjesecu, neopo-

zivo se posvećuje Bogu i svoj čin posvete potpisuje kao: Marija od Isusa -Kći Srca Isusova. 

27. veljače 1868., po savjetu svoga duhovnika, oca Calagea DI, stvara plan budućega Djela. 

U mjesecu rujnu 1872. god. odlazi u Belgiju da bi se susrela sa kardinalom Dechampsom 

koji želi i podupire Djelo zadovoljštine. “Upravo sam vidio Tereziju Avilsku našega sto-

ljeća” - kaže nakon toga prvoga susreta. 20. lipnja 1873., na blagdan Srca Isusova, osnova-

na je Kongregacija Kćeri Srca Isusova u Berchemu, u Anversu, i započinje službu klanjanja 

Presvetom. 22. kolovoza 1878., majka Marija od Isusa polaže vječne zavjete: “Darovala 

sam sve, ostaje mi samo On …”. 24. lipnja 1879. osnivateljica otvara u La Servianne, u obi-

teljskoj kući blizu Marseillea, treći samostan svoje kongregacije. Ondje 27. veljače 1884. 

pada pogođena hicem samostanskog vrtlara, anarhiste. “Opraštam mu … za Djelo”, njezi-

ne su posljednje riječi. Njezina je žrtva oplodila mladu kongregaciju koja se, očito štićena 

Providnošću, raširila u različite europske zemlje. 22. listopada 1989. papa Ivan Pavao II. 

proglasio je Majku Mariju od Isusa blaženom. Prilikom pregleda njezinih posmrtnih osta-

taka ustanovljeno je da je njezino tijelo “očuvano”. Časni posmrtni ostaci Blažene Marije 

od Isusa počivaju u staklenu lijesu, u bazilici Srca Isusova u Berchemu u Belgiji. Život bije-

lih redovnica sa škapularom obilježenim s dva srca odvija se u samostanu gdje se izmje-

njuje molitva i rad. Molitva je rad, a rad je molitva. Zajednica prakticira liturgijsku i osob-

nu molitvu, klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, povezana je cijelom Crk-

vom u prisutnosti Gospodinovoj. U ime Crkve i za Crkvu ona prinosi Bogu svoju žrtvu 

hvale. Svojim molitvama žele obuhvatiti cijelo čovječanstvo, za njega mole Božje milosrđe.  

■ Od 21. ožujka možete upisati misne nakane za svibanj, lipanj, 
srpanj i kolovoz.  
■ U ponedjeljak 20. ožujka liturgijska je proslava sv. Josipa, 
zaručnika BDM i zaštitnika Hrvatske u 18.30 sati na župnom 
zemljištu.  
■ Roditeljski sastanak za roditelje ovogodišnjih kandidata za 
sakramente Euharistije i Potvrde bit će po sljedećem rasporedu u 
kapelici i pastoralnom centru: roditelji prvopričesnika u utorak 21.03 
u 19.15 sati a roditelji krizmanika u 20.00 sati. Taj dan nema kateheze 
za krizmanike. 
■ U srijedu 22. ožujka nakon večernje mise u organizaciji Ženske 
molitvene zajednice i Župe održati će se predavanje p. Siniše 
Štambuka, DI na temu: Razlučivanje duhova.  
■ U nedjelju 02. travnja u 15.00 sati, Nedjelja muke Gospodnje – 
Cvjetnica, u atriju OŠ Špansko Oranice započinje ispovijed uoči 
blagdana Uskrsa. Koji u obitelji imate bolesne i nemoćne molimo da 
ih prijavite za ispovijed i pričest u njihovom domu. Prijaviti ih 
možete u župnom uredu do 31. ožujka.   
■ Utorkom i petkom tijekom korizme u 18.00 sati je pobožnost 
križnoga puta. Utorkom  je križni put u kapelici a petkom na 
župnom zemljištu.  
■ 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 ožujka. Cijena jedne biste je 
140 EUR  bez postolja ili 160 EUR sa kamenim postoljem.   

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


