
 
God. XXXII., br. 1. (171)                         VELJAČA, 2020. 

 

„JA SAM BEZGRJEŠNO ZAČEĆE“ 
 
 

„Da bi bila Spasiteljeva Majka, 

Marija je od Boga bila obdarena 

darovima dostojnima tolike 

zadaće. Anđeo Gabriel, u času 

navještenja, pozdravlja je kao 

milosti punu. I doista, da bi 

navještaju svoga poziva mogla 

dati slobodan pristanak svoje 

vjere, bilo je potrebno da bude 

sva nošena Božjom milošću. 

Tijekom vjekova Crkva je 

postala svjesna da je Marija, 

ispunjena Božjom milošću, bila 

otkupljena već od svoga začeća. 

Tako dogma o Bezgrešnom 

začeću, proglašena od pape Pia 

IX. 1854. godine, izjavljuje: 

Preblažena Djevica Marija u 

prvom trenutku svoga začeća, 

jedinstvenom je milošću i 

povlasticom svemogućega Boga, 

u predviđanju zasluga Isusa 

Krista Spasitelja ljudskog roda, 

bila očuvana od svake ljage 

istočnoga grijeha.“ (Katekizam 

Katoličke Crkve, br. 490 - 491) 

 



 
SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
Nedjeljom: 7:30, 9, 10, 11:30 i 19 sati 

Radnim danom: 7, 8 i 19 sati 
 

UREDOVNO VRIJEME 
Župni ured: 

Radnim danom: 9 – 12 i 16 – 17:45 sati 

Subotom i nedjeljom: ne ureduje! 
 

Duhovna knjiga: 

Radnim danom: 18:30 – 19:30 sati 

Nedjeljom: 7 – 12 i 18:30 – 19:30 sati 
 

ISPOVIJEDANJE 
Za vrijeme svake svete mise u crkvi 
 

KRŠTENJA 
Kateheza za roditelje i kumove: petkom uoči 

dana krštenja u 18 sati 

Slavlje: subotom i nedjeljom u 12 sati 
 

VJENČANJA 
Subotom ili po dogovoru. Prijaviti vjenčanje 

najmanje mjesec dana prije 
 

MINISTRANTSKI SUSRETI 
Subotom u 11 sati 
 

FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA) 
Četvrtkom u 20:15 sati 
 

LITURGIJSKI ČITAČI 
Srijedom poslije večernje mise u 19:30 sati 
 

MOLITVENA VEČER ZA BOLESNIKE 
I SAKRAMENT BOLESNIČKOG 
POMAZANJA 
Prva subota u mjesecu u 18:30 sati 
 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED (OFS) 
Prva nedjelja u mjesecu u 17 sati 
 

ZAJEDNICA "VJERA I SVJETLO" 
Treća nedjelja u mjesecu u 16 sati 
 

ŽUPNI CARITAS 
Srijedom od 17:30 do 19 sati 
 

PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI 
• Zbor "Antić": utorkom u 20 sati 

• Mješoviti zbor: četvrtkom u 20 sati 

• Zbor "Frame": petkom u 20 sati 

• Dječji zbor: subotom u 11 sati 
 

 

IZ PAPINE PORUKE 

ZA DAN BOLESNIKA 2020.  
 

 

U Vatikanu je u petak 3. siječnja objavljena 

poruka pape Franje za XXVIII. svjetski dan 

bolesnika koji se slavi na blagdan Gospe 

Lurdske, 11. veljače, a nosi naslov iz 

Matejeva evanđelja „Dođite k meni svi koji 

ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti” 

(Mt 11, 28). 

 

[…] Draga braćo i sestre koji ste bolesni, vaša 

vas bolest na poseban način svrstava među one 

koji, “izmoreni i opterećeni”, privlače Isusov 

pogled i srce. Odatle dopire svjetlo koje će 

rasvijetliti trenutke tame, odatle dolazi nada koja 

će ublažiti nevolju koja vas je snašla. On vas 

poziva da dođete k Njemu: »Dođite«. U Njemu 

ćete naći snagu da se nosite s brigama i 

pitanjima koji vas salijeću u toj “mračnoj noći” 

tijela i duše. Krist nam nije dao recepte, nego 

nas svojom patnjom, smrću i uskrsnućem 

oslobađa od jarma zla. 

U tome stanju sigurno vam je potrebno mjesto 

gdje ćete naći počinka duši svojoj. Crkva želi 

sve više postajati “gostinjac” dobrog 

Samarijanca koji je Krist (usp. Lk 10, 34), to jest 

kuća gdje ćete moći pronaći njegovu milost koja 

nalazi svoj izraz u prisnosti, prihvaćanju i utjesi. 

U toj ćete kući moći susresti osobe izliječene 

Božjim milosrđem koje će vam znati pomoći 

nositi križ i promatrati vlastito trpljenje i patnju 

kroz novu prizmu. Znat ćete tako izdići svoj 

pogled onkraj bolesti i primiti novo svjetlo i 

snagu za svoje živote. […] 

Blaženoj Djevici Mariji, Zdravlju bolesnih, 

povjeravam sve one koji nose teret bolesti, 

zajedno s njihovim obiteljima, kao i sve 

zdravstvene djelatnike. Svima od srca jamčim 

svoju blizinu u molitvi i od srca upućujem 

apostolski blagoslov. 

Papa Franjo 



 

PROSLAVA MAJKE BOŽJE LURDSKE 

 

 

DEVETNICA (nedjelja, 2. veljače – 

ponedjeljak, 10. veljače) 

- 18:15  – krunica i pobožnost 

- 19:00 – sv. misa 
 

Predvoditelji i propovjednici misnog slavlja kroz 

devetnicu: 

- od 2. do 4. veljače:   fra Jerko Kolovrat 

- od 5. do 7. veljače:  don Jakov Rađa 

- od 8. do 10. veljače:  don Marinko Mlakić 
 

 

CJELODNEVNO EUHARISTIJSKO 

KLANJANJE (četvrtak, 6. veljače) 

- 8:30 – 18:00 sati 
 

 

SVETKOVINA MAJKE BOŽJE LURDSKE 

(utorak, 11. veljače) 

- Slavlje sv. misa: 6:30, 7:30, 9, 10 i 11:30 sati 

- 14:00 – sv. misa za bolesnike i bolesničko 

pomazanje 

- 16:00 – sv. misa za bolesnike i bolesničko 

pomazanje 

- 19:00 – svečano misno slavlje predvodi 

   kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački 
 

 

MISA I BLAGOSLOV DJECE I RODITELJA 

(subota, 15. veljače) 

- 17:00 sati 
 

ISPOVIJEDANJE U SVETIŠTU: tijekom svetih misa! 

 

Napomene: 

- Blagoslov nabožnih predmeta poslije svetih misa. 

- Ulaz za invalide u crkvu iz Vrbanićeve ulice. 

- Paljenje svijeća ispred crkve (Ul. Kralja Zvonimira). 
 

 

 



ŽUPNE OBAVIJESTI 

 

SVIJEĆNICA I GRLIČANJE 
 
 

U nedjelju, 2. veljače Crkva slavi blagdan Prikazanja Gospodinova ili 

Svijećnicu. 

 

U ponedjeljak, 3. veljače na kraju svetih misa obred grličanja vjernika.  
 

 

SRIJEDA PEPELNICA – POČETAK KORIZME 

(srijeda, 26. veljače) 
 

• Što je korizma? – milosno vrijeme u kojem se pročišćujemo od "starog 

čovještva u sebi" i otkrivamo pravi kršćanski identitet.  
 

• Cilj korizmenog hoda: biti uključeni u otajstvo Kristove muke, smrti i 

uskrsnuća, tj. s Kristom trpjeti, umirati i uskrišavati na bolji život.  
 

• Ne ostati samo na sebi i na izvanjskome: mnogi oblici korizme svedeni su 

na puka djela uzdržavanja. Na kraju korizme trebamo se susreti s Kristom, a ne 

sa samima sobom.  

 

SRIJEDA PEPELNICA: zapovjedni post i nemrs!   

Svete mise u Svetištu: 7, 8, 9 i 19 sati  

Obred pepeljavanja – poslije svake sv. mise!  

 

KORIZMENI HOD U VJERI I POBOŽNOSTI 
 

 

ČETVRTKOM: Euharistijsko klanjanje u 19:30 sati; Svaki prvi 

četvrtak u mjesecu je cjelodnevno klanjanje od 8:30 do 18 sati 

PETKOM: Put križa i sv. misa u 18:15 sati.  

NEDJELJOM: Put križa i sv. misa u 18:15 sati.  

 
DOVRŠETAK IZGRADNJE NAŠE CRKVE 

 

Pozivamo i molimo, dragi vjernici, da sudjelujemo u dovršetku 

izgradnje naše crkve, prema svojim mogućnostima, na čemu vam 

od srca zahvaljujemo. Subotom u 19:00 sati slavimo sv. misu za 

sve dobročinitelje. 

 
 
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 21000 SPLIT, 

IBAN HR30 23400091510663818,Opis: Za dovršenje crkve M.B. Lurdske u Zagrebu. 

Za inozemne donatore: SWIFT CODE: PBZGHR2X 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izdaje: Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35 – Zagreb; tel./fax: (01)466-0555 

www.gospa-lurdska.hr / info@gospa-lurdska.hr 

http://www.gospa-lurdska.hr/
mailto:info@gospa-lurdska.hr

