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Odgovara: Norbert Ivan Koprivec, ŽUPNIK 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

Uskrsna ispovijed u našoj župi bit će u srijedu, 13. travnja ujutro i popodne. U 
ispovijedi se vjernik ne hvali svojim dobrim djelima niti nabraja tuđe 
grijehe, nego pred Bogom samog sebe optužuje za grijehe kojima je 
povrijedio njegovu ljubav. 

VELIKI ČETVRTAK-MISA VEČERE GOSPODNJE bit će u 19:00 sati. 
Tradicionalno se prinose darovi za potrebe župnog Caritasa. 

VELIKI PETAK - Križni put bit će u 15:00 sati. SLUŽBA MUKE GOSPODNJE 
bit će u 19:00 sati. Naš dar ide za siromašnu Crkvu u Svetoj zemlji. 

VELIKA SUBOTA-VAZMENO BDJENJE bit će u 21:00 sat. Na Veliku subotu 
Crkva ostaje uz grob Gospodnji, razmatrajući njegovu muku i smrt. Crkva 
će biti otvorena od 7:00 sati. 

Blagoslov jela na Velika subotu bit će u Kobiliću i Kurilovcu u  17:00 sati, kod 
Sv. Lovre u 18:00 sati, te nakon vazmenog bdjenja i na Uskrs nakon 
jutarnjih misa. 

Svete mise na Uskrs bit će u 6:00, 7:00, 9:00, 10:15, 11:30, 12:30  i 18:30 sati.  

Svete mise na Uskrsni ponedjeljak bit će u 7:00, 9:00, 11:00 i 18:30 sati.  

Ženidbeni navještaj:  

 Marijan Klinar iz župe Krista Kralja, Zagreb i Magdalena Miličević iz župe 
Navještenja BDM. Vjenčat će se 22. travnja 2022. u župi Navještenja BDM.  

 Tin Kumer i Josipa Ćosić oboje iz župe Navještenja BDM. Vjenčat će se 23. travnja 
2022. u župi Navještenja BDM. 

 Jurica Pavelić iz župe Domaslovec i Ivana Krilčić iz župe Navještenja BDM. Vjenčat 
će se 30. travnja 2022. u župi Navještenja BDM. 

 Marko Šantek iz župe Novo Čiće i Barbara Prša iz župe Navještenja BDM. Vjenčat 
će se 30. travnja 2022. u župi Navještenja BDM. 

 Marino Peternek i Mirela Miljak oboje iz župe Navještenja BDM. Vjenčat će se 6. 
svibnja 2022. u župi Navještenja BDM.  

************************************************************************************ 

Sretan Uskrs žele Vam Vaši đakon Domagoj i svećenici Tomislav i Norbert Ivan! 

Župni listić župe  

NAVJEŠTENJA B. D. MARIJE 

VELIKA GORICA 
Godina VII, Broj 136., 10. travnja 2022. 

Cvjetnica—nedjelja Muke Gospodnje 
Lk 22, 14 - 23, 56 Muka Gospodina našega Isusa Krista 
Ulazimo u Sveti tjedan. Isus se pojavljuje kao Sluga Gospodnji koji trpi sve do 
smrti na križu. Slijedećih dana otkrivat ćemo dubinu njegove ljubavi prema 
nama. Vidjet ćemo što znači da je došao Jaganjaca Božji  koji je oduzeo naše 
grijehe. U ovom tjednu imamo prilike ponovno razmišljati o najvećim istinama 
naše vjere. Otajstvo današnje svetkovine poziva da kao pravi učenici otvorimo 
svoja srca i izrazimo spremnost prihvatiti Isusa riječima: 
»Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!“ Isus na Cvjetnicu ide 
dosljedno putem patnje, križa. To je ohrabrenje svima kojima je ponekad teško 
u životu, koji si ne čine život lakim, koji radije drugima skidaju teret, nego da 
lagodno ostanu po strani. Muka i Križ mogu otkupljivati druge i živjeti za 
druge. Danas čovjek želi spasiti samo sebe, to jest živjeti samo za sebe, a ne 
služiti.  Krist nam kaže da se takav unaprijed ne spašava. Samo onaj tko sebe 
izgubi, spašava se.  Stoga Isus ne treba one obožavatelje, ne treba one koji mu 
se samo dive, nego treba nasljedovatelje.  S njime budimo na njegovom putu 
poniženja i muke te iščekujmo slavu uskrsnuća.  
 

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova 
Iv 20, 1-9 Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.  
Danas slavimo Isusovo uskrsnuće koje je prije dvije tisuće godina sve 
promijenilo. Grijeh je pobijeđen. Sotona je poražen. Život je progutao smrt. No, 
Uskrs nije samo povijest, on je stvarnost koja još uvijek sve mijenja. Bog nije 
stvorio smrt. On je Bog živih. On želi čovjeku darovati život vječni. Današnji 
čovjek duhovno umire kada se zatvori pred Životom, pred vječnim životom 
koji si sam ne može dati. Što je sve čovjek spreman učiniti da svoj život na 
zemlji produži? (Medicina, alternativa…). No, sve je to uzalud, umrijet se 
mora. Onaj koji vjeruje u Isusa prima oproštenje grijeha i život vječni. Isusovim 
uskrsnućem otvoreno nam je nebo. Iz današnje svetkovine izvire rijeka života. 
U tu rijeku života ušli smo krštenjem. Ušli smo vjerom u Gospodina koji nam 
već sada daje novi život. Mi umiremo grijehu da bi se rodili na novi život, 
Božji. I unatoč našim slabostima, moguće je započeti iznova. Potrebno je 
vjerovati: Uskrsli Isus je među nama; on nam daje snage u za život koji nam je 
darovan. Radosni zbog Isusove pobjede nad zlom i grijehom pronosimo tu 
radost među svojim bližnjima. Kristovo uskrsnuće daje novi smisao našem 
životu.  

http://www.navjestenje.hr
mailto:zupa.navjestenja.b.d.marije@zg.t-com.hr


NEDJELJA MUKE GOSPODNJI—CVJETNICA 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 

11.4.2022. 

Stanislav, Stanko, 
Stanislava, Filip, 
Izak, Gema 

07:00 
18:30 

+ Obitelj Janka Stepanića  
+ Branko i Vlatkica Galeković, + Božica i Josip 
Šostar, + Stjepan i Olga Galeković i ++ iz ob. 

Utorak 
12.4.2022. 

Sofija, Julije, 
Zenon, Damjan  

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
13.4.2022. 

Martin, Ida, 
Hermenegilda 

07:00 
18:30 

+ Katica Stepanić i + Nikola Stepanić 
Svi ++ iz obitelji Šola 

Četvrtak 
14.4.2022. 

Veliki četvrtak  19:00 Misa večere Gospodnje  

Petak 
15.4.2022. 

Veliki petak 19:00 Petak Muke Gospodnje 

Subota 
16.4.2022. 

Velika subota 21:00 Vazmeno bdjenje 

Uskrs—
Vazam 
17.4.2022. 

Šimun, Inocent, 
Akacije, Ilija 

06:00 

07:00 

09:00 

10:15 

11:30 

18:30   

+ Zvonimir Marčec, god. 
+ Igor Mihić i svi ++ iz ob. Mihić i Jurković 

+ Terezija i Franjo Vujnović 

Župna 

+ Stana i Blago Ivanković, god. 
+ Ivan i Ana Rožić  

USKRS—VAZAM 
Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Vazmeni 
Ponedjeljak 
18.4.2022. 

Hermogen, 
Eusebije, 
Atanazija, Roman 

07:00 
09:00 
11:00 
18:30 

++ Iz obitelji Grubić i Rabljenović 
+ Ankica i Nikola Đumlija 
+ Rozalija Abaz i svi ++ iz obitelji 
+ Kruno, Neven i Bernard Povoljnjak  

Utorak 
19.4.2022. 

Marta, Lav, Leon, 
Berta  

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
20.4.2022. 

Anicet, Sulpicije, 
Servicije, Marcijan 

07:00 
18:30  

+ Đuro Humljan 

+ Josip Marečić  
Četvrtak 
21.4.2022. 

Anselmo, Konrad 07:00 
18:30 

+ Zdravko Milan i ++ iz ob. Milan  
+ Marica Mirenić 

Petak 
22.4.2022. 

Soter, Kajo, 
Leonida 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
23.4.2022. 

Juraj, Jure, 
Đurđica, Georg 

07:00 
19:30 

+ Juraj Novosel 
Za duhovna zvanja 

DRUGA 
USKRSNA 
NEDJELJA 
24.4.2022. 

Fidel, Fides, 
Vjeran, Vjera, 
Kleofa, Saloma 

07:00 
09:00 
10:15 
11:30 
18:30   

+ Josip Galeković 
+ Dijana i Ivan Kaurić i ob. Novak 
Župna 
+ Mara i Jozo Mamić 

+ Juraj i Ana Košković i + Katica Zubec 

 

Uzeo je na sebe kaznu koja je meni pripadala 

Dječak je neprestano dolazio kasno iz škole. Njegovi roditelji nisu nalazili razloga njegovu 
kašnjenju, a koliko god su ga pokušavali uvjeriti da promjeni svoje ponašanje, ništa od 
svega toga nije pomoglo. Konačno, u svojoj bezizlaznosti otac dječaka sjeo je pored njega 
te mu rekao: "Drugi put kada zakasniš iz škole dobit ćeš samo kruh i vodu za večeru bez 
obzira, kako bio gladan. Je li jasna moja uputa, sine?" Dječak je gledao ravno u oči svog 
oca i jednostavno kimnuo glavom. On je itekako razumio očeve ozbiljne riječi. Nekoliko 
dana dječak je iz škole dolazio na vrijeme, da bi onda jedno poslijepodne došao posve 
kasno, čak kasnije nego prije. Njegova ga je majka dočekala na vratima, no nije ništa rekla. 
Otac ga je susreo u dnevnome boravku, no ni on nije rekao ništa, čak ni kako si i kako je 
bilo u školi. Te večeri, dok su njih troje sjedali zajedno za stol kako bi večerali, dječak je 
ostao bez daha i riječi. Tanjur njegova oca bio je napunjen hranom kao i tanjur njegove 
majke, ali njegov tanjur sadržavao je jedan jedini komad kruha. Do tanjura bijaše čaša koja 
je bila napunjena vodom. Dječakove oči zaustavile su se prvo na komadu kruha, a potom 
na čaši - to bijaše kazna o kojoj su mu govorili roditelji. Da sve bude gore, on je te večeri 
uistinu bio jako gladan te se nadao da će svoju glad utažiti ukusnom majčinom hranom. 
Otac je pričekao dok se dječakovo iznenađenje nije smirilo, potom je polagano i bez ijedne 
riječi uzeo dječakov tanjur, stavio ga ispred sebe, a svoj tanjur stavio ispred dječaka. 
Dječak je dobro razumio što je njegov otac učinio. Njegov otac uzeo je na sebe kaznu koja 
je njemu pripadala zbog njegova ružnoga ponašanja. Puno godina kasnije taj isti dječak, 
sada već mladić u godinama, prisjećao se toga događaja govoreći: "Cijeli sam život znao 
kakav je Bog po onomu što je moj otac učinio te jedne večeri za mene."     

Stjepan Ivan Horvat 

“Hosana!” koji su Židovi upućivali Isusu znači “Spasi nas”, a za nekoliko dana tom su 
istom Isusu vikali “Raspni ga!” 

Otajstvo Velikog tjedna jako je duboko i zaista se u njemu prožima sva naša vjera i to u Isusovoj 
muci, smrti i uskrsnuću. Cvjetnica nas vodi ka Kristu, spasitelju. I upravo na Cvjetnicu, na početku 
Velikog tjedna, pjevamo ili čitamo ‘Muku’ pod misom i to je prva priprema svečanog ulaza s 
palminim ili maslinovim grančicama. Tada i mi imamo osjećaj da dočekujemo Krista kao svog 
spasitelja. Moramo biti svjesni da spasenja bez muke, raspeća i uskrsnuća ne bi bilo. Mi smo po 
uskrsnuću i objavi apostola spoznali Krista. 

I sam sam u svom životu doživio isto, kao i vi naši čitatelji. Doživjeli smo razne uspjehe u vlastitom 
životu, bili smo čašćeni i hvaljeni te stavljeni na pijedestale, a onda su krenula podmetanja zbog 
velike zavisti prema našem uspjehu, prema onim darovima koje nam je Bog dao. I tu kreću ona 
nadmetanja kada ljudi nameću svoje oholosti, ubiti do kraja svoga prijatelja, svoga brata. To se 
dogodilo Kristu, prvo ‘Spasi nas!’, a onda ‘Raspni ga!’. I onda javno drugoga razapnemo na križ, za 
njegov možda i sićušan grijeh, a u osobi gledamo grijeh te ne osudimo grijeh već na križ razapnemo 
osobu. Mislim da je to jedan od najvećih grijeha u našem kršćanskom životu – raspeti drugoga na 
križ zbog njegova grijeha i osuditi ga. Pozvani smo u drugome gledati ljubav, a ne promatrati ga 
kao suparnika.    vlč. Mihael Sokol 

 


