
ma blaženstava ili ostati u tami svoje 
sebičnosti i nebrige za ljude oko nas. 
Isus govori učenicima da su sol zem-
lje. Izabrani su da svojim pouzdanjem 
u Boga postanu oni koji će čuvati od 
pokvarljivosti, davati okus i smisao 
našem životu. Čast je to velika, ali još 
veća obveza. Ako sol obljutavi čime 
će se soliti? Takva se sol baca i ljudi 
gaze po njoj jer je beskorisna. 
Poslanje učenika odnose i na nas vjer-
nike, jer smo proročki duh primili na 
krštenju. Svjetlo naše svijeće, koju su 
zapalili naši kumovi na krštenju, koju 
smo ponosno držali na prvoj pričesti i 
koju će nam u žalosti zapaliti na gro-
bu trajni je znak i naše privrženosti 

Tjedni kalendar 

Izdaje župa Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština 
M. S. Bolšića 15, tel: 66 41 606; fax: 66 41 953; 098 412 450; e-mail: zupa-slobostina@xnet.hr 

žiro račun: 2360000-1101578988                                      http://slobostina.wordpress.com 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

Priprema roditelja za krštenje djece 
            petak,   4. 3. u  19:00 
 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

 • 17. veljače  

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

Bogu. Zato smo pozvani "svoja bedra 
opasati" i u okviru naših sposobnosti 
biti znak Božji kao poslušna djeca, 
odgovorni i zauzeti mladi ljudi, kroz 
odgovorno majčinstvo i očinstvo, kroz 
pošteno obavljane poziva kojim se 
bavimo, kao mudri i staloženi stariji 
ljudi, a da svi zajedno ne tražimo niš-
ta u zamjenu. 

TB  

U našoj župi 

Klanjanje za mlade u katedrali  
 nakanu uspješnog posjeta sv. 
Oca pape 
 
Subota 12. veljače u 20.sati Prispodobe današnjih biblijskih čitanja 

naglašavaju dvije važne stvari u na-
šem životu-svjetlo i sol. Naglašava se 
njihova nužna upotrebljivost, koris-
nost, potrebitost. Bez svjetla ne vidi-
mo, slijepi smo. Bez svjetlosti i topline 
sunca nema života na zemlji. Sol čisti, 
čuva od pokvarljivosti, daje okus, 
predstavlja suvislost i mudrost. 
Starozavjetni prorok vidi svjetlost u 
našem životu zauzetošću za bližnjeg. 
Pomažući bližnjima rastjerujemo mrak 
sebičnosti i samodostatnosti. "Ukloniš 
li besjedu bezbožnu, dadeš li kruha 
gladnome tvoja će svjetlost zasjati u 
tami i tama će tvoja kao podne posta-
ti." Isus kao svjetlo svijeta vidi Crkvu, 
koju usporeñuje "Gradom na gori". To 
se svjetlo koje se na daleko vidi i 
smjerokaz je ljudima u tami. Svjetiljke 
se ne pokrivaju, ne stavljaju na skro-
vita mjesta, nego na istaknuta mjesta 
da bi svjetlost što dalje doprla. Slobo-
dni smo izabrati svjetlo, do kojeg do-
lazimo djelima ljubavi i milosrña, djeli-

Ne može položiti svetost tko je pao na ispitu čovječnosti.  

Iz 58,7-10; 
Ps 112,4-5. 6-7. 8-9; 
1 Kor 2,1-5; 
Mt 5,13-16 

Br 198. 6. 2. 2011. 

Nedjeljna misao 

5. nedjelja kroz godinu 

Vi ste sol 
zemlje.  

Vi ste svjetlost 
svijeta.  


