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RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 6. IV. - 12. IV. 2020. 
PON. u X vrijeme    
UTO. u X vrijeme  
SRI. u X vrijeme    
ČET. u 17.00 sati  –VELIKI ČETVRTAK  
PET. u 15.00 sati – OBREDI VELIKOG PETKA  
SUB. u 19.30 sati  – VELIKA SUBOTA 
NED. u 10.00 sati  – Župna 
  

OBAVIJESTI: 
 
Kako ste već upoznati, sveta misa bit će svaki dan bez 
prisustva vjernika, tako da bude u skladu sa odredbom i 
Civilne zaštite i Hrvatske Biskupske Konferencije.  
  
Kako naša župna crkva sv. Franje Ksaversko trenutno je 
izvan uporabe, sveta misa se održava u podrumu-Galeriji 
župnog dvora 
 
Župni ured radi samo putem telefona  
01 2044255, 098 814885  
ili putem mail-a  
Župni mail je  
ured@zupa-vugrovec.com 
 
U ovim trenucima neshvaćanja, što nam se događa, 
molimo dobroga Boga za poniznost i poslušnost, da 
ostanemo vjerni i dragom Bogu i Crkvi i svom narodu 
  

www.zupa-vugrovec.com 
  

ŽUPNI 
LISTIĆ 

Župe sv. Franje 
Ksaverskog 

□  V U G R O V E C  □  
godište XVI,broj 14(791) 
 5. travnja 2020. godine 

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec 
Tel. ++385 1 20 44 255 □ ■ □ Broj umnoženih primjeraka: 150  

Žiro-račun Župe: 2360000-1101843779 □ ■ □ IBAN: HR1423600001101843779 

DRAGI ŽUPLJANI 
 
Zvuči gotovo nestvarno i nevjerojatno da mi današnjim danom - 
CVJETNICOM - ulazimo malo po malo u najuzvišeniji tjedan u povijesti 
ljudskog roda, ulazimo u vrijeme VELIKOG TJEDNA. Ovaj tjedan je 
najsudbonosniji za čovjeka, najsudbonosniji za njegovo vječno spasenje. U 
ovom tjednu Bog pokazuje svoju ljubav prema svome stvorenju - čovjeku do 
te mjere da je za svoje stvorenje bio spreman podnijeti sramotu i muku križa, 
samo da spasi svoje stvorenje. Zanimljivo, da povijest ne pamti niti bilježi 
događaj sličan ovome premda u ovom sadašnjem vremenu doživljavamo da 
mnogi žrtvuju svoje živote, svoje znanje i sposobnosti kako bi pomogli 
najpotrebitijima. 
Mi živimo u doista teškim i sudbonosnim vremenima. Do kada će to tako 
biti nitko sa sigurnošću ne može reći. Svi stručnjaci se boje dati svoju 
prognozu, ne svjesni smo da će ovaj Veliki Tjedan biti poseban u cijelom 
našem životu - prvi put veliki tjedan bez obreda. Zvuči gotovo nestvarno i 
nevjerojatno ali je istinito. Koji put osjećam da je ovo samo jedan san i da 
ćemo se samo probuditi i nastaviti tamo gdje smo stali. Nažalost, ovo ipak 
nije san i mi živimo ovu stvarnost koliko god da je ona strašna i 
nepredvidiva. Želimo si danas dragi župljani postaviti pitanje: "Jesam li ja 
vrijedan ljubavi koju je prema meni pokazao moj Bog? Jesam li ja 
dovoljno svjestan onoga što je Bog za mene učinio?" Nažalost svijet u 
kojem mi živimo ne prepoznaje prave vrijednosti te se puno puta povlači za 
prolaznostima ovoga svijeta a izmiče mu ono bitno. To se posebno očitovalo 
u ovoj pandemiji koronavirusa. Tek sada shvaćamo koliko su ove naše 
zemaljske vrijednosti bespredmetne i bez velike važnosti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZA VELIKI TJEDAN 
 

Neka se mlada žena vraćala s posla u novom automobilu; dan ranije 
ga je muž registrirao! Mnogočega se je odrekao kroz par godina 
naporno radeći, da bi uštedio i onda malo uz pomoć kredita i eto 
novog automobila u garaži. Vozila je oprezno pazeći na svaku sitnicu, 
ali kako je upala u najveću gužvu nakon desetak minuta, malo i radi 
nervoze lupila je u auto ispred sebe. Šok! Nesretnica je udarila u plač! 
Kako će sada mužu na oči!? Vozač auta u kojeg je udarila bio je fin i 
ne previše srdit, makar je šteta bila poprilična i pokušao ju je utješiti, 
no uzalud! Plakala je kao malo dijete. Zatražio je da razmjene 
dokumente, jer ipak je to najpametnije u takovom slučaju. Tražila je 
onako izgubljena po papirima i konačno našla fascikl u kojem je sve 
od auta. Otvorila je i naišla na komad papira na kojem je muž čvrstom 
rukom napisao: "U slučaju prometne nesreće, sjeti se dušo, da ja 
volim tebe, a ne auto!" Ovo je sigurno posebno aktualno danas kada 
su mnogi naši prijatelji u Zagrebu tijekom rušenja za vrijeme potresa 
ostali bez auta. 
  
Dragi župljani. Nalazimo se na početku Velikog tjedna. To je tjedan 
muke. Cjelokupni se Isusov život zgušnjava u danima Velikoga tjedna 
i tu poprima svoje konačno obznanjenje pred svojim učenicima, 
svijetom, vrhovništvom i vlastima. U ovim danima u našim očima, 
odigrava se najveći događaj naše povijesti, a to je muka i smrt 
Otkupitelja ljudskoga roda. I sve je to gospodin učinio za nas jer mu 
ništa nije bilo vrjednije od nas. Istina, u crkvi vlada danas dvostruko 
raspoloženje: radost, pobjedonosno slavlje Isusova ulaska u 
Jeruzalem, i istodobno Isusova muka i smrt. Neka nas to dvostruko 
raspoloženje povede između nas, čitave naše župe i naroda. Tako 
ćemo postati duboko svjesni zašto je naš narod već četrnaest stoljeća 
dionik Katoličke Crkve i vjeruje Isusu Kristu. Tu duboku težinu 
Isusova djela očituju i čitanja nedjelje Cvjetnice. 

Kao što toranj brani vojarnu tako i poniznost srca brani čistoću 
tijela.  

 Sv. Antun Padovanski (1195.-1231.) 

DAROVI ZA CRKVU 
1. IVANA HABEK 500 Kn 

SVIM DAROVATELJIMA ISKRENO HVALA! 
 

Napustili su nas: 
 MLADEN RATKO iz Dobrodola u 56. godini. 
 ŽELJKO KOŠI iz Markova Pola u 82. godini. 
 STJEPAN PAVLOVIĆ iz Goranca u 73. godini. 

Dobri Bog neka ih nastani u vječnoj Domovini! 
 

IZ DOPISA NADBISKUPA I KARDINALA… 
Očitovanje kršćanske ljubavi 
Okolnosti koje živimo traže i zauzetost kršćanskom ljubavlju. Neka se 
razvide mogućnosti da se, poglavito putem župnih Caritasa, pomogne 
potrebitima, posebno stradalima od potresa. Mlade vjernike i vjernice, nakon 
objavljivanja odgode slavlja Susreta hrvatske katoličke mladeži, potičem da i 
dalje osluškuju što im Krist govori i da učine što im On kaže (usp. Iv 2, 5). 
Draga braćo svećenici, kao pastiri, ne štedeći snage, budimo i dalje uza svoj 
narod: u molitvi za njega, u duhovnoj blizini, u poučavanju i upućivanju, u 
svakovrsnoj brizi za bližnje, zajedno sa svojim vjernicima, svjesni da nam je 
i u ovome vremenu potrebno posebno vjerničko i domovinsko zajedništvo. 
Molitva 
Sve vjernike pozovite da ostanemo sjedinjeni u molitvi i razmatranju Božje 
Riječi. Tako se može očitovati važnost i otajstvo 'kućne Crkve', one jezgre 
koja živi moguće oblike zajedništva i odgaja za duhovne vrjednote, 
njegujući čežnju za iskustvom ponovnoga susreta u punini crkvenoga života. 
Gospodinu smo uvijek, a osobito sada, pozvani pokazati gorljivost našega 
vapaja i pouzdanja u Njega. 
Poštivanje odredaba 
Budući da zadužena tijela, u skladu sa svojim odgovornostima i s 
novonastalim okolnostima, od vremena do vremena daju nove opće upute i 
preporuke, ovime se svećenicima i vjernicima posvješćuje da se – glede 
općih uputa – treba pridržavati smjernica koje daju mjerodavna državna 
tijela Republike Hrvatske, a koje se odnose na sva okupljanja ljudi pa tako i 
vjernika. Unutar zadanih mogućnosti, neka se organizira pastoralni život i 
prate ograničenja. A kršćanska je ljubav uvijek dovoljno maštovita da na 
temelju vjere pridonese jačanju brižnosti, utjehe i sigurne nade.  
U zajedništvu s Vama, pozdravljam Vas u Gospodinu. 

 † Josip kard. Bozanić, v.r. 


