
 

 
 

 
 

 
 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA  

Evanđelje: 

Po svojoj prirodi Bog je iznad nas, no on silazi s neba, odriče se svoga 
božanstva i postaje čovjekom (usp. Fil 2,6–8) da bi nam se mogao 
približiti: jede našu hranu, ide na naše zabave, govori našim jezikom… 
sve kako bismo mi njega bolje upoznali, dopustili mu da nam bude 
blizak te ga na kraju prihvatili kao prijatelja, a ne samo gospodara. 
Budući da mi nismo sposobni doći do Boga, Bog silazi i dolazi k nama, 
i to s jednim poslanjem: da nam pokaže koliko npas voli. „Vas sam 
nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga“ 
(Iv 15,15). Naglasak je u ovoj rečenici na riječi „sve“, što znači da Bog 
daje cijeloga sebe u taj odnos, bez pridržaja, proračuna ili skrivenih 
interesa. Jednostavno daje sve što ima. 

No, ako si prijatelji međusobno ne naređuju, zašto nam onda Bog daje 
zapovijedi? Moramo shvatiti da Bog jest prijatelj, ali i Otac, a Otac se 
brine za svoju djecu, odgaja ih. Zapovijedi koje nam daje imaju svrhu, 
kako Isus kaže, da naša „radost bude potpuna“ (r. 11). One su okvir 
koji nam omogućuje da u životu postignemo cilj svojega postojanja. 
Ali kako zapravo glasi ta teška i strašna zapovijed koju nam Bog daje? 
„Ljubite jedni druge…“ (r. 12). Sada valjda možemo odahnuti, jer ova 
zapovijed svima odgovara: svi smo za ljubav. Nisam još čuo da je itko 
protiv toga da se međusobno ljubimo. Ipak, sadržaj te zapovijedi samo 
naizgled popravlja onaj skandal prijatelja koji zapovijeda – sve dok ne 
zagrebemo malo dublje u značenje riječi ljubav. Ljubav zaista jest 
središte i Zakona i vjere i svakoga ljudskog života, međutim, u 
današnjem evanđelju, na posljednjoj večeri, Isus ide korak dalje u 
poimanju ljubavi. Daje nam novu, revolucionarnu definiciju: ljubav 
znači položiti svoj život za drugoga. Što je time točno mislio, uskoro je 
i sam pokazao: onda kada su ljudi smislili sve zlo protiv njega, kada 
su ga prijatelji izdali, kada su ga učenici ostavili, on je dao svoj život 
za njih. 

Cijelu propovijed pročitajte na www.sagud.xyz  
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Mise radnim danom u 19.00 sati, nedjeljom u 7.30, 9 i 10. 

Prvopričesnici su pozvani na misu u 9 sati, a krizmanici u 10. 

Gospina krunica prije mise, klanjanje četvrtkom nakon mise, 

Ispovijed petkom prije mise. 

U svibnju prije mise su svibanjske pobožnosti. 

  

10.5. 
PON Bl. Ivan Merz 

18.30 
19.00 

SVIBANJSKA POBOŽNOST 
+  Ivan (god) i Zora Kušan  

11.5. 
UTO 

Mamerto 
18.30 
19.00 

SVIBANJSKA POBOŽNOST 

+ Ivan Bedeniković 

12.5. 
SRI 

Sv. Leopold 
Bogdan 
Mandić 

prezbiter 
 

18.30 
19.00 

SVIBANJSKA POBOŽNOST 
+ Finka i Vinko Vukadin i obitelj 
+Vladimir Trninić 

13.5. 
ČET 

UZAŠAŠĆE 
GOSPODIN

OVO 
 

18.30 
19.00  

SVIBANJSKA POBOŽNOST 
Morana i djeca, Leopold i roditelji, Mario i 
obitelj 
Na jednu nakanu 
+ Ivan Hršak i obitelj 
+ Marija Vincelj i obitelj 
KLANJANJE IZA MISE 

14.5. 
PET 

Sv. Matija 
apostol 

 

18.30 
19.00 

 

SVIBANJSKA POBOŽNOST 
+ Matija i Barica Gmaz 
+ Franja Ber i obitelj i za duše u čistilištu 

15.5. 
SUB 

Izidor 
 

13.00 
18:00 
18.30 
19.00 

Krštenje: Karlo Tuđa i Iris Sinković 
MISA U KAPELI U REPOVCU 
SVIBANJSKA POBOŽNOST 
+ Emil (god) i Danijel Kušan 
+ Ana, Dragutin, Stjepan i Ivka Jerneić 
(slavi se kao nedjeljna misa) 

16.5. 
NED 

SEDMA 
VAZMENA  

07.00 
07.30 
 

 
09.00  
10.00 

SVIBANJSKA POBOŽNOST 
+ Mara i Ivan Zeba 
+ Ladislav Krajačić 
+ Željko Jug 
 
Župna 



 

OSTALE OBAVIJESTI 

 

• U subotu 15. svibnja, u kapelici sv. Ivana Krstitelja u Repovcu  

slavit će se misa u 18 sati. Taj dan, u crkvi će biti redovita misa 

u 19 sati koja će se slaviti po nedjeljnom obrascu. 

• Glas Koncila organizira prodaju Katekizma Katoličke Crkve uz 

popust od 50% tj. za 75 kn za grupnu narudžbu. Katekizam je 

službena knjiga Crkve koja sažima cijeli nauk naše vjere te je 

uz Bibliju  obavezna knjiga svakog kršćanskog doma. 

Preporučamo da iskoristite ovu priliku. Prijaviti se za knjigu i 

uplatiti možete u sakristiji do 23.5.  

• U subotu 22. svibnja slavimo naš Župni blagdan sv. Jelenu 

Križaricu. Trodnevn pripremu uoči same proslave predvodi te 

će p. Tomislav Rukavina, župnik sljemenski i  poznati 

duhovnik. Na sam dan proslave, središnje misno slavlje u 10 

sati predvodit će vlč. Željko Nestić, župnik u Kajzerici. Više 

detalja iduće nedjelje. 

• U subotu 29. svibnja 2021. godine u Zagrebu će se održati 

„Hod za život”, akcija koja promovira vrijednost zaštite i 

dostojanstva ljudskog života u svim njegovim fazama. 

Okupljanje počinje na Trgu Republike Hrvatske tj. pokraj 

Hrvatskog narodnog kazališta, taj dan u 10 sati. 

• Danas je majčin dan o kojem više možete pročitati u našem 

listiću. Svim majkama čestitamo! 

• Naše prvopričesnike i krizmanike pratimo u svojim 

molitvama. 

• Navještaj ženidbe: Mario Curman i Kristina r. Hržina, Naselje 

Borovčaki 2A, Zabok, žele se vjenčati 5.6.2021. u Zaboku. 

• Preporučamo vjerski tisak i župni listić  



 

Izdaje: 
Župa sv. Jelene Križarice, Gajeva 4, 49210 Zabok; 049 221 954; 

zupa.zabok@zg-nadbiskupija.hr; www.zupa-zabok.org 

IBAN: HR9423600001101262764 OIB: 03411393882 
Župni ured radi radni danom nakon mise ili po potrebi. 

MAJČIN DAN 

 

Druge nedjelju svibnju obilježava se Majčin dan, poseban dan 

u godini kada želimo zahvaliti našim majkama što su 

prihvatile dar majčinstva, dan kada im želimo zahvaliti za 

svaku žrtvu i ljubav koju nesebično daruju čitavoj obitelji. 

Često uzimamo ljubav naših majki i baki kao nešto što se 

podrazumijeva, a Majčin dan je prilika da ljubav i zahvalnost 

prema njima iskažemo i nekim znakom pažnje. 

 

Marija je bila najpozornija slušateljica riječi u doslovnom i 

prenesenom smislu. Svoju riječ FIAT „Neka mi bude …“ 

podredila je u potpunosti Božjoj Riječi koja se u njoj utjelovila, 

zaživila, rodila se i uz nju sazrela za djelo otkupljenja. Njezin 

primjer neka bude svima nama ohrabrenje da je nasljedujemo 

i ovog svibnja, ali i svakoga dana, kao majku, roditeljicu u 

slušateljicu Riječi Božje. Majčinstvo se ostvaruje samo u 

spremnosti slušanja Onoga koji daruje život. 

 

Drage Majke, sadašnje i buduće, budite otvorene životu poput 

Marije da riječ Božja u svem bogatstvu prebiva u vama. Neka 

vam je sretan i blagoslovljen MAJČIN DAN. 

 
 


