
 U PROŠLOM TJEDNU SU U NAŠOJ ŢUPI SAHRANJENI: 

         

1. Utorak, 25. 02., + Dragutin Hećimović (1941 god.)  

2. Srijeda, 26. 02., + Ruţa Popović(1938 god.) 
 

POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVJETLILA NJIMA! 
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01.03.2020. ● godina XII. ● broj 370. ● cijena: 1 kuna 

GOSPIĆ ● Kaniška 1 ● telefon: 753 332● 
 e-adresa: crkva.nbdm@gmail.com       www.zupa-navjestenja-bdm.hr 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA 

Evanđelje: Mt 4, 1-11 

 

 

 

Jedna od najvećih ljudskih slabosti jest upravo kruh, odnosno 

sve osnovne ljudske potrebe. Problem je u našem egoizmu i 

strahu. Bojimo se za sebe, i u najboljem slučaju, za svoju 

obitelj. Isus nas uči, govoreći da je pisano, kako čovjek živi 

ponajprije od Boga i njegove volje; riječi, evanĎelja, euharistije, 

blizine, a ponajvećma ljubavi i svijesti da jest u pravom smislu 

dijete Božje. Druga kušnja: „Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta 

pisano je: AnĎelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama 

će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen!“ Isus mu 

odgovara: „Ne iskušavaj Gospodina, Boga svoga!“ Nije na čovjeku da Bogu 

postavlja ultimatume i da ga provjerava. Bog želi naše povjerenje, djetinje 

povjerenje. Oči koje ga promatraju pune pouzdanja i vjere. Sotona nudi materijalno 

bogatstvo, moć, vlast, čast – sve, dakle. „Sve ću ti to dati, ako mi se ničice 

pokloniš.“  Sotona se postavlja iznad Boga. Kao prije svih vjekova: zavist, 

ljubomora, laž, neposluh, tako i sada. Ali sada želi uništiti i onoga kojega Bog 

najviše ljubi, njegova Sina, i nas – sinove u Sinu. Posinjenu po Isusovom 

utjelovljenu, muci, smrti i uskrsnuću te krštenju, ljubljenu djecu Božju. Isus mu 

veli: „Odlazi Sotono!“ i ispovijeda vjeru u Oca svoga. Sa Sotonom se ne razgovara. 

Isus ga se ljudskim autoritetom i slobodom odriče, a božanskim ga autoritetom tjera. 

Tako i mi. Imamo slobodu volje oduprijeti se zlu, i pobjeći će od nas, veli sveti 

Pavao. Približimo se Bogu i molimo ga za zaštitu i pomoć u borbi protiv 

Neprijatelja – Sotone! Kako evanĎelje dalje veli: „Tada ga pusti Đavao. I gle, anĎeli 

pristupili i služili mu.“ Tako biva s onima koji ustraju do kraja. 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   

utorak, srijeda i četvrtak: 
10,00 h – 12,00 h 

i svakoga dana neposredno nakon 
svete mise! 

Blagdanom župni ured ne radi! 
U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/ 

nazovite u svako doba! 

TEL./FAX: 053/ 753 - 332 

 

 
Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak: 07.00 h 
*utorak, srijeda, četvrtak, petak i            
subota: 18.00 h 
 
*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 

 

 MOGUĆNOST ZA SVETU 

ISPOVIJED JE SVAKOG DANA 

POLA SATA PRIJE SVETE MISE. 

 

Poštovani župljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

naručivati (14 dana prije) 
svakoga dana iza svete mise u 
crkvi ili eventualno u župnom 

uredu u uredovno vrijeme. 
 

Sve novosti i dogaĎanja pratite 
 i na našoj web stranici 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 
i na facebook stranici župe. 

 Kumulativne (skupne) mise su 
utorkom i četvrtkom,  

a u sve ostale dane mogu biti 
samo dvije misne nakane. 

 

U petak, 06.03. 
pobožnost Križnog puta 

predvoditi će članovi 
katedralnog zbora 

 

KROZ VRIJEME KORIZME 
REDOVITO JE 

POBOŽNOST KRIŽNOG 

PUTA PETKOM U 17.30 h.  

Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši 

četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi 

napasnik i reče: »Ako si Sin Boţji, reci da ovo kamenje postane 

kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne ţivi čovjek samo o kruhu, 

nego o svakoj riječi što izlazi iz Boţjih usta.’« 

“Bogat nije onaj tko puno 

ima, već tko puno daje.” 

                E. Fromm 

“Opraštanje ne mijenja 

prošlost, ali obogaćuje 

budućnost.” 

                  P. Boese 
 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 
                                      
                                     
                                    
 

      
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

RASPORED SVETIH MISA 
od 02.03. do 08.03.2020. 

 

Ponedjeljak, 02.03.:  Svagdan 
07,00:           + Ana, Ivo i Dominko Lovrić 
                     
Utorak, 03.03.:  Svagdan 
18,00:           + Vladimir i Ivica Prpić                     
                     + Nada Kovačević i Mandica Kulaš 
 
Srijeda, 04.03.:  Svagdan 
18,00:           + Toma, Anka i Marija Balenović 

 
Četvrtak, 05.03.:  Svagdan 
18,00:           + Blaž, Božena i Milan Rukavina 

                     + Mile Vukelić 

 

Petak, 06.03.: prvi u mjesecu posvećen Presvetom Srcu Isusovu 

17,30:            KRIŽNI PUT 

18,00:            Po nakani 

*IZA MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE* 

 

Subota, 07.03.:  Svagdan 
18,00:            + Manja Kovačević 
 
Nedjelja, 08.03.: DRUGA KORIZMENA NEDJELJA 
08,00:          + Jakov, Franka i Ante Zubčić, ++ duše u čistilištu i za     

                         one za koje se nema tko moliti; + Anka Ćaćić 

                    + Mate, Ana, Ljuba i Nikola Frković; + Manja Kovačević 

                    + Joso i Mara Krpan i ++ iz ob.; + Nikola(Nikica) Brkljačić                

                    + Tilda, Jure, Nikola i Sofija Brkljačić                        

 

10,00:        ŽUPNA MISA – za žive i ++ župljane     
                
18,00:           + Manda i Petar Pejnović i ++ iz ob. 

                     

                                                                       
POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

Budi kap Božje ljubavi u 

svojoj obitelji, u svojoj župi... 

 
Što nam je činiti? 

 Budite kao Isus! 

 Budi onaj kojemu je stalo 

i znat ćeš što ti je činiti 

 Ljubav prema bliţnjemu 

je Boţje djelo u nama 

 Budi kap Boţje ljubavi 

Korizma je milosno vrijeme 

obraćenja i posvećenja, vrijeme 

pokore. No "ona nije cilj sama 

sebi, već joj je svrha da 

uskrsnemo zajedno s Kristom, 

da obnovimo svoj krsni identitet 

i da se ponovno rodimo 

odozgor" – poručuje nam papa 

Franjo. 

Da sve imamo u životu, bismo li 

znali to cijeniti? Da nismo 

nikada prošli kroz kušnju, kako 

bismo znali da ju možemo 

prevladati? Cijenimo sve što 

nam se događa vjerujući da Bog 

zna razloge koji su nama 

skriveni i čvrstom vjerom 

hodajmo uz Isusa – našeg 

najboljeg prijatelja! 

 

O ZNAČENJU KORIZME I ŠEST 

KORIZMENIH NEDJELJA 

 2. KORIZMENA NEDJELJA  
Pačista nedjelja 

 

Drugu nedjelju tijekom korizme 
nazivamo još i Pačistom nedjeljom. 
Njome ulazimo u drugi korizmeni 

tjedan i sada slijedi trenutak kada se 
možemo zapitati na koji način smo 
proživjeli onaj prvi i što nam je on 

značio. Tijekom one prošle nedjelje 
trebali smo početi provoditi 

 dobra djela prema drugima, 
 no ostaje pitanje – jesmo li u tome 
uspjeli? Jesmo li se uspjeli izdignuti 

iznad vlastite sebičnosti, mržnje, 
zavisti i ega? I jesmo li uspjeli 

odoljeti brojnim iskušenjima koja oko 
nas vladaju u svakom trenutku, 

nerijetko i svojim vrlo primamljivim 
obilježjima? Ovo je dan kada se 
iskreno suočavamo sa svojim 

iskušenjima i sami sa sobom te 
priznajemo vlastitu slabost. 

 

http://www.fizzit.net/drustvo/filozfija-sociologijga-i-religija/4395-o-znacenju-korizme-i-sest-korizmenih-nedjelja
http://www.fizzit.net/drustvo/filozfija-sociologijga-i-religija/4395-o-znacenju-korizme-i-sest-korizmenih-nedjelja

