
nevjere Božjoj riječi: "Ne, nećete umrije-
ti"; napast oholosti: "Bit ćete kao bogovi"; 
i napast neposlušnosti: jeli su sa stabla s 
kojeg je bilo zabranjeno jesti. Slobodno su 
odabrali i nisu ostali vjerni Bogu, nisu 
htjeli ostati poslušni Gospodinu, izabrali su 
sebe i svoje prohtjeve i tako osudili sebe i 
svoje potomstvo. Bog ih kažnjava, izbacu-
je iz raja, ali i obećava Spasitelja. 
Pavao objašnjava kako grijeh naših praro-
ditelja, kao plima poplavljuje svijet. Saži-
ma povijest spasenja: "Kao što neposlu-
hom jednog čovjeka mnogi (svi) ostadoše 
grešnici, tako će posluhom jednoga mnogi 
(svi) postati pravednici." 
Pustinja, u današnjem Evanñelju, nije 
mjesto duhovne obnove i molitve Ocu. 
Ona je mjesto borbe i odluke prije počet-
ka Isusovog apostolskog djelovanja. Đa-
vao Ga dovodi u kušnju, kao i Adama. 
Isus ne koristi u obrani od iskušenja svoju 

Tjedni kalendar 

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 

 

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

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   3. ožujka u  19:00 
• petak,   1. travnja   u  19:00 

 

• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

Klanjanje - priprema za susret s Papom 
 

 

Križni put 
• petkom u 18 sati. 

Izdaje župa Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština 
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božansku moć, ali i On raspolaže s najuz-
višenijim Božjim darom, darom slobode. 
Njegov izbor je Bog, odbacuje sve kušnje i 
odlučno viče:"Odlazi Sotono!" 
Vrijeme korizme je vrijeme i našeg opred-
jeljenja. Stvoreni smo slobodni, darovan 
nam je zdrav razum, a od nas se očekuje 
odluka. Možemo, kao stari Adam izabrati 
sebe i svije prohtjeve ili ćemo kao Novi 
Adam glasno reći:"Odlazi Sotono!"  

TB 

Isuse, daj mi se, da im se dajem! 

Izl 17,3-7;  
Ps 95,1-2. 6-7. 8-9;  
Rim 5,1-2. 5-8;  
Mt 4,1-11 

Br 203. 13. 3. 2011. 

Nedjeljna misao 

1. korizmena nedjelja  

Za vjernike je počelo predizborno vrijeme. 
Nećemo birati saborske zastupnike, pred-
sjednike ili gradonačelnike, nego ćemo bi-
rati oholost, bahatost, samodostatnost ili 
vjeru, ljubav i prihvaćanje Božjih pravila. 
Birati znači slobodno odlučivati, a tu slo-
bodu ćemo u potpunosti ostvariti mudrim i 
pametnim odabirom. Život je i prije bio, 
kao i sada, prožet napastima i kušnjama i 
svakodnevno nas prisiljava odlučivati. Naši 
praroditelji sebično su odabrali i pokvarili 
odnos s Bogom. Naša bahatost, oholost, 
nevjera znak su i našeg lošeg odabira. Vri-
jeme korizme i postoji zato da s više paž-
nje, truda i zauzetosti razmislimo kako 
odabirati, kako promišljati, kako se pona-
šati. Današnja Služba riječi opisuje dva 
suprotna svjetonazora, čovjeka grešnika i 
čovjeka koji prihvaća božja pravila, starog 
i Novog Adama. 
 
Knjiga postanka opisuje idiličan život prvih 
ljudi. Na raspolaganju su im sva bogatstva 
raja u kojem žive, a najveći dar je slobo-
da, mogućnost slobodnog razmišljanja i 
odabira. Ali ne odolijevaju kušnji zmije, 
koja zavidi čovjekovoj sreći i želi narušiti 
sklad izmeñu Boga i čovjeka kroz napast 

GOSPODINU, 

BOGU SVOM SE 

KLANJAJ I 
NJEMU 

JEDINOM SLUŽI! 


