
 
God. XXXII., br. 2. (172)                            OŽUJAK, 2020. 

 

„EVO SAD JE VRIJEME MILOSNO, 

EVO SAD JE VRIJEME SPASA!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Isusov se poziv na obraćenje i pokoru, ne odnosi prvenstveno na vanjska djela, na 

kostrijet i pepeo, postove i mrtvljenja, već na obraćenje srca, na unutarnju pokoru. 

Pokornička djela ostaju bez nje neplodna i lažna; unutarnje obraćenje, naprotiv, teži 

da izrazi taj stav vidljivim znakovima, gestama i djelima pokore. Unutarnja pokora 

korjenito je preusmjerenje cijelog života, povratak i obraćanje k Bogu svim srcem, 

raskid s grijehom, odvraćanje od zla, zajedno s osudom zlih djela koja smo počinili. 

Ona istodobno obuhvaća želju i odluku za promjenom života s nadom u Božje 

milosrđe i pouzdanjem u pomoć njegove milosti. To obraćenje srca popraćeno je 

spasonosnim bolom i žalošću.“ (Katekizam Katoličke Crkve, br. 1430 - 1431) 

 



 
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 
 

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 mladih: petkom u 20 sati 

• Dječji zbor: subotom u 11 sati 
 

 

IZ PAPINE PORUKE 

ZA KORIZMU 2020.  
 
 

Papina poruka za korizmu 2020. nosi naslov 

iz Druge poslanice Korinćanima: „Umjesto 

Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s 

Bogom!“ (2 Kor 5, 20) 

 
Gospodin nam i ove godine daje ovo milosno 

vrijeme priprave da bismo obnovljena srca proslavili 

veliko otajstvo Isusove smrti i uskrsnuća, stožer 

našeg osobnog i zajedničkog kršćanskog života. 

Tome se otajstvu moramo neprestano vraćati duhom 

i srcem. Naime, ono nastavlja rasti u nama u mjeri u 

kojoj dopustimo da nas zahvati njegova duhovna 

snaga i slobodno i velikodušno prionemo uza nj. 

[…] 

Spasonosno je dublje duhom proniknuti pashalni 

misterij po kojem nam je darovano Božje milosrđe. 

Iskustvo milosrđa moguće je, naime, samo u odnosu 

licem u lice s raspetim i uskrslim Gospodinom koji 

me ljubio i predao samoga sebe za mene (Gal 2, 20), 

u iskrenom, prijateljskom dijalogu. 

Zato je molitva tako važna u korizmenom vremenu. 

Prije no dužnost, molitva je izraz naše potrebe da 

odgovorimo na Božju ljubav koja nam uvijek 

prethodi i podupire nas. Naime, dok moli, kršćanin 

je svjestan da je ljubljen iako toga nije dostojan. 

Molitva može poprimiti različite oblike, ali ono što 

je u Božjim očima doista važno jest to da ona zađe 

tako duboko u nas da razbije tvrdoću našega srca 

kako bi se sve više obratilo njemu i njegovoj volji. 

Dopustimo zato da nas se u ovom milosnom 

vremenu vodi poput Izraela u pustinji (usp. Hoš 2, 

16) kako bismo konačno mogli čuti glas našeg 

Zaručnika i dopustili mu i oraspoložili se da odjekne 

sve dublje u nama. Što više budemo njegovoj riječi 

puštali da nas zahvati to ćemo više moći iskusiti 

besplatno milosrđe koje nam On pruža. Ne 

dopustimo zato da ovo milosno vrijeme milosti 

protekne uzalud, u umišljenoj iluziji da smo mi 

gospodari vremena i putova našega obraćenja njemu. 

[…] 

Papa Franjo 



ŽUPNE OBAVIJESTI 

 

KORIZMENI HOD U VJERI I POBOŽNOSTI 
 

 

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

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.  

 

PRVA SUBOTA 
 

Svake prve subote u Svetištu je dan posvećen BDM i brizi za bolesnike.  U 08:30 

sati Gospina krunica, poslije koje je sv. misa i posveta Majci Božjoj. Večernji 

program za bolesnike započinje u 18:30 sati: nagovor, sv. misa te podjela 

bolesničkog pomazanja potrebnima. 

 

POBOŽNOST TRINAEST UTORAKA SV. ANTI 
 

 

U utorak, 17. ožujka u našoj crkvi započinju pobožnosti "Trinaest 

utoraka u čast sv. Ante".  

18:15 sati – krunica 

18:45 sati – pobožnost sv. Anti 

19:00 sati – sv. misa 

 

KORIZMENI MOLITVENI SUSRETI S RODITELJIMA  
 

 

▪ U srijedu, 18. ožujka susret s roditeljima prvopričesnika. 

    18:15 sati – Put križa 

    19:00 sati – Sv. misa 

▪ U srijedu, 25. ožujka susret s roditeljima krizmanika. 

    18:15 sati – Put križa 

    19:00 sati – Sv. misa 

 

KORIZMENO ODRICANJE U KORIST NAJPOTREBNIJIH  
 

Caritasovi volonteri naše župe pozivaju: Neka naša korizmena 

odricanja budu na pomoć najpotrebnijima. U „Duhovnoj knjizi“ 

možete uzeti „caritasove kasice“ za korizmu. Priloge u kasicama 

donijeti na kraju korizme u crkvu. Volonteri župnog caritasa sve će 

proslijediti najpotrebnijima oko nas!  



 

55. OBLJETNICA SMRTI SLUGE BOŽJEGA O. ANTIĆA 
 

▪ TRODNEVNICA (1. - 3. ožujka) 

18:30 sati – krunica 

19:00 sati – sv. misa 

 

Predvoditelji i propovjednici u trodnevnici:  

1. i 2. ožujka: fra Ivan Režić, OFM, magistar bogoslova 

3. ožujka: mnp. o. fra Marko Mrše, OFM, provincijal 

 

▪ OBLJETNICA SMRTI (4. ožujka) 

18:30 sati – krunica 

19:00 sati – sv. misa 

 

Svečano misno slavlje predvodi: 

mons. Giorgio Lingua, Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SLAVLJE PRVE PRIČESTI I KRIZME 
 

Slavlje sv. krizme u našoj župi: u subotu, 25. travnja 2020. u 10:00 sati 

Prva sv. pričest u našoj župi: u nedjelju, 3. svibnja 2020. u 9:00 sati  

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

