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U KRIŽU JE SPAS
Zemaljski putniče, što tražiš? Kamo te vodi tvoj put? Ne znaš? No, dođeš 
li do križa našao si sve ono što si tražio.
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TREĆA NEDJELJA KoRizmE

Prvo čitanje Izl 20,1-3.7-8.12-17  
(kraća verzija)

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: 
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo
 iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene. 
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, 
Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta 
onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. 
Poštuj oca svoga i majku svoju 
da imadneš dug život na zemlji 
koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. 
Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! 
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! 
Ne poželi kuće bližnjega svoga! 
Ne poželi žene bližnjega svoga; 
ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, 
ni vola njegova, ni magarca njegova, 
niti išta što je bližnjega tvoga!«
Riječ Gospodnja.

otpjevni psalam Ps 19, 8-11   
Pripjev:  Gospodine, ti imaš riječi života 
vječnoga!
Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, 
neuka uči.  

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.

Drugo čitanje 1Kor 1, 22-25
Propovijedamo Krista raspetoga.
  
Čitanje Prve poslanice 
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,

 a mi propovijedamo Krista raspetoga:
Židovima sablazan, poganima ludost,
pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista,
Božju snagu i Božju mudrost. 
Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi 
i slabo Božje jače je od ljudi.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja  Iv 3, 16
Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca; 
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

Evanđelje Iv 2, 13-25
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u 
Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, 
ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. 
I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hra-
ma zajedno s ovcama i volovima. Mjenjači ma 
rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima 
golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od 
kuće Oca mojega kuću trgova čku.« Prisjetiše 
se njegovi učenici da je pisa no: Izjeda me rev-
nost za dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: 
»Koje nam znamenje možeš pokazati da to 
smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite 
ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« 
Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest go-
dina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri 
dana podići?« No, on je govorio o hramu svo-
ga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisje tiše se 
njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše 
Pismu i besjedi koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pas-
he, mnogi povjerovaše u njegovo ime proma-
trajući znamenja koja je činio. 
No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je 
sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko 
daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro 
znao što je u čovjeku.
Riječ Gospodnja.
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ČETVRTA  NEDJELJA KoRizmE

Prvo čitanje 2Ljet 36, 14-16.19-23
Srdžba se i milosrđe Gospodnje očituje prognan-
stvom i izbavljenjem naroda.

Čitanje Druge knjige Ljetopisa
U one dane: Svi su svećenički poglavari i narod 
gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna dje-
la krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gos-
podnji, posvećen u Jeruzalemu. 
Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima 
zarana svoje glasnike, slao ih svejednako, jer mu 
bijaše žao svojega naroda i svojega prebivališta. 
Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući 
njegove riječi i podsmjehujući se njegovim pro-
rocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na 
njegov narod te više nije bilo lijeka.
Spalili su Božji dom, oborili jeruzalemski zid i 
sve utvrde njegove vatrom spalili. One što izbje-
goše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u 
sužanjstvo. Postali su robovi njemu i njegovim 
sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljev-
stvo. Da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče 
na Jeremijina usta: »Dokle se zemlja ne oduži 
svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u 
pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina.«
Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se 
ispunila riječ Gospodinova objavljena na Jere-
mijina usta, podiže Gospodin duh perzijskoga 
kralja Kira te on oglasi po svemu svojem kra-
ljevstvu usmeno i pismeno: »Ovako veli perzij-
ski kralj Kir: ’Sva zemaljska kraljevstva dade mi 
Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sa-
gradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god 
među vama od svega njegova naroda, Bog nje-
gov bio s njim, pa neka ide onamo!’«
Riječ Gospodnja.

otpjevni psalam Ps 137, 1-8   
Pripjev:  Nek mi se jezik za nepce prilijepi  
 ako spomen tvoj smetnem ja ikada.
Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši
zaiskaše od nas da pjevamo,
mučitelji naši – da se veselimo:
»Pjevajte nam pjesmu sionsku!«

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja,
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem
vrh svake radosti svoje!

Drugo čitanje Ef 2, 4-10
Mrtvi grijesima, milošću ste spašeni.

Čitanje Poslanice 
svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi 
kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog 
prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste 
spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi 
na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotno-
sti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim 
vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta 
milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Bož-
ji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hva-
stao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu 
za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u 
njima živimo.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja  Iv 3,14-21
Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što 
je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima 
biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje 
u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako 
ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca 
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, 
nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina 
na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi 
po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a 
tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u 
ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj 
sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više 
ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. 
Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi 
k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko 
čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano 
da su djela njegova u Bogu učinjena.«
Riječ Gospodnja.
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RASPoRED NEDJELJNiH i 
BLAGDANSKiH SV. miSA
14. ožujka – Četvrta korizmena ne-
djelja: Čerin u 8 i 11 sati, D. M. Ogra-
đenik u 9 sati, D. Blatnica u 9:30 sati, 
D. V. Ograđenik u 10:30 sati. 
21. ožujka – Peta korizmena nedje-
lja: Čerin u 8 i 15 sati, D. M. Ogra-
đenik u 9 sati, D. V. Ograđenik u 
10:30 sati i D. Blatnica u 14 sati. 

SVETi JoSiP - SVETKoViNA
Budući da svetkovina sv. Josipa 
pada petkom svete mise ćemo slavi-
ti samo navečer, poslije pobožnosti 
puta križa.
 
PUT KRiŽA
Svaki petak molimo put križa u svim 
našim crkvama. Poslije puta križa 
slavimo svetu misu u svim crkvama, 
osim u Donjem Malom Ograđeni-
ku. Raspored puta križa: D. Blatni-
ca i D. M. Ograđenik u 17 sati, D. V. 
Ograđenik u 18 sati i Čerin u 18:30. 
Petkom u korizmi nema jutarnje 
svete mise.

PoBoŽNoST TRiNAEST 
UToRAKA SV. ANTi
Pobožnost Trinaest utoraka sv. Anti 
započinje u utorak 16. ožujka. U 
17:30 molimo krunicu, u 18 sati je 
pobožnost sv. Anti, a poslije toga 
sveta misa.

ŽUPNE oBAViJESTi

IMPRESSUM 

GLASNIK SV. STJEPANA  
7. ožujka 2021. god. XVII., br. 396, 

88 265 ČERIN 
Telefon:  036/652-139 
Telefaks: 036/652-592 
www.zupacerin.info 
e-mail:  zupa.cerin@gmail.com

Radno vrijeme župnog ureda

Od ponedjeljka do petka od 8:00 do 12:00;

Subotom od 11:00 do 12:00

Četvrtkom poslije večernje svete mise i 
klanjanja.

Nedjeljom poslije svetih misa.

Opremanje bolesnika u svako vrijeme.

Dokumente i potvrde ne izdajemo 
nedjeljom!

Župno osoblje: 

 
Fra Hrvoje Miletić (1975.)

GSM: 063 820 660

miletichrvoje@yahoo.com

Fra Jure Barišić (1979.)

GSM: 063 089 773

Izdavač: Župni ured  
sv. Stjepana Prvomučenika, Čerin 

Listić izlazi svaka dva tjedna,  
zaključuje se četvrtkom 
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GLAzBA – mEDiTACiJA – 
KLANJANJE 
U četvrtak 18. ožujka, poslije ve-
černje svete  mise u 18 sati, zadržat 
ćemo su u molitvi, pjevanju koriz-
menih napjeva i meditaciji. Glaz-
beno-meditativni program će pred-
voditi naš pučki zbor sv. Stjepana, 
a poslije ćemo izložiti Presveti Ol-
tarski Sakramenat do pola noći. To 
je uočnica sv. Josipa pa pozivamo 
na molitvu za naše očeve, muževe i 
obitelji. 

RASPoRED KoRizmENE 
iSPoViJEDi
Na susretu župnika Broćanskog de-
kanata dogovorili smo se da ćemo 
imati redovitu korizmenu ispovijed. 
Vjernici su na ispovijed dužni doći 
s maskama.
Ispovijed će se održati prema sljede-
ćem rasporedu:
 Donja Blatnica, nedjelja 21. 3., u 
14 sati;
 Čerin, nedjelja 21. 3., u 15 sati;
 Donji Veliki Ograđenik, srijeda 
24. 3. u 15 sati;
 Čerin, subota, 27. 3. 2021., u 10 sati.

KLANJANJE iSUSU U 
PRESVETom oLTARSKom 
SAKRAmENTU
Klanjanje je svakog četvrtka. Kru-
nica i mogućnost za ispovijed je u 
17:30, sveta misa u 18 sati, a poslije 
svete mise polusatno klanjanje.

ŽUPNE oBAViJESTi

LiTURGiJSKi i imENDANSKi 
KALENDAR

7. ožujka –    TREĆA KoRizmENA NEDJELJA-  
   3. tjedan psaltira
8. ožujka –    sv. ivan od Boga; (Ivša, Boško)     
   2 Kr 5,1-15a; Ps 42,2-3 43,3-4; Lk 4,24-30 
9. ožujka –    sv. Franciska Rimska; (Franjka) 
   Dn 3,25. 34-43; Ps 25,4-9; Mt 18,21-35 
10. ožujka –    sv. makarije Jeruzalemski    
   Pnz 4,1. 5-9; Ps 147,12-13. 15-16. 19-20;  
   Mt 5,17-19 
11. ožujka –    Dominik Cam         
   Jr 7,23-28; Ps 95,1-2. 6-7. 8-9; Lk 11,14-23
12. ožujka –    sv. Bernard Karinolski   
   Hoš 14,2-10; Ps 81,6-8. 8-9. 10-11. 14. 17;  
   Mk 12,28-34 
13. ožujka –    sv. Kristina Perzijska    
   Hoš 6,1-6; Ps 51,3-4. 18-19. 20-21;  
   Lk 18,9-14 

14. ožujka –    ČETVRTA KoRizmENA NEDJELJA-  
   4. tjedan psaltira
15. ožujka –    mengin, zaharija, Veljko, Vjekoslav     
   Iz 65,17-21; Ps 30,2.4.5-6.11-12a.13b; Iv 
4,43-54 
16. ožujka –    Hilarije, Julijan, Euzebija, Tacijan 
   Ez 47,1-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; Iv 5,1-
3a.5-16 
17. ožujka –   Patrik, Patricija, Gertruda, Konrad, 
Domagoj, Hrvatin    
   Iz 49,8-15; Ps 145,8-9.13c-14.17-18;  
   Iv 5,17-30
18. ožujka –    Ćiril Jeruzalemski, Ćiro, Aleksandar,  
   Eduard, Edo, Anzelmo, Salvator, Spasoje 
   Izl 32,7-14; Ps 106,19-23; Iv 5,31-47 
19. ožujka –    SV. JoSiP, zaručnik Bl. Dj. marije   
   2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29;  
   Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (ili:  
   Lk 2,41-51a)
20. ožujka –    Pavao, Nicet, ivan Nepomuk    
   Jr 11,18-20; Ps 7,2-3.9b-12; Iv 7,40-53
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SV. miSE KRoz TJEDAN

Ponedjeljak, 8. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Vida Zovko za † supruga Mirka i ostale ††† iz obitelji Zovko i  
   Beljo 
  – Zdenka Dugandžić s obitelji za † oca Pavu, majku Vinku,  
   babu Ružu i sve ††† iz obitelji Petrušić, Dugandžić i Kvesić 

Utorak, 9. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Obitelj za † Vinku Stojić  
  – Dražen i Senka Ivanković za sve svoje ††

Srijeda, 10. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Draga Zovko s obitelji za † supruga Ivana Iku i ostale ††† iz  
   obitelji  
  – Za † Gojka Barbarića

Četvrtak, 11. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Obitelj Šimović za † Marijana i ostale ††† 
  – Vinko i Kata Radišić za ††† iz obitelji Radišić, Bambir, Vučić,  
   Ivanković, Škegro, te za †† Iliju i Maru

Čerin, 18 sati – Mario i Zdravka Odak za sve svoje †††

Petak, 12. ožujak 2021.

Čerin, 18:30 sati  –  Ana i Jakov Stojić za † tetku Danicu

Donja Blatnica, 17 sati –  Obitelj Ivana Galića za †† roditelje Jozu, Stanu, brata Andriju i  
   ostale †††

D. V. Ograđenik,18 sati – Ante i Marina Odak za sve svoje †††

Subota, 13. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Marina Pinjuh s djecom za † supruga Stanka i ostale ††† iz  
   obitelji Pinjuh i Musa  
  – Ante Milićević „Ivić“ za svoje †††

Nedjelja, 14. ožujak 2021.

Čerin, 8 sati  –  Ivan i Marina Stojić za †† očeve Dragu i Marka, majku Stanu i  
   ostale †††

          11 sati   –  Sv. misa za puk

D. M. Ograđenik, 9:00 –  Niko – Nikola Barbarić za † majku Božicu i ostale †††

Donja Blatnica, 9:30 – Dobroslav i Jagica Bevanda za sve svoje †††

D. V. Ograđenik, 10:30 – Boja Milićević za sve svoje †††
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SV. miSE KRoz TJEDAN

Ponedjeljak, 15. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Vidan Prusina s obitelji za † suprugu Macuku, oca Ivana,  
   majku Ružu i braću Šimuna, Stipu i Božu 
  – Vinko i Senka Ivanković za †† roditelje Ivana, Maru, Jozu i  
   Stanu i ostale ††† iz obitelji Ivanković i Šimović

Utorak, 16. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Nikola Pavlović za † Peru i Božicu Bilić i njihove †† roditelje 
  – Obitelj za Ferdu Prusinu

Čerin, 18 sati – Ljiljanko i Anica Stojić za †† roditelje Stanka i Juru, Dragicu i  
   Ivu i ostale ††† iz obitelji Stojić i Skoko

Srijeda, 17. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Mladen Odak za sve svoje ††† 
  – Božo Petrušić za svoje †††

Četvrtak, 18. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Anđa Martinac za † supruga Gojka i sve ††† iz obitelji Martinac i  
   Pinjuh  
  – Djeca za †† roditelje Iliju i Maru Škegro

Čerin, 18 sati – Obitelj za † Gojka Stojića (Medušić) i ostale †††

Petak, 19. ožujak 2021.

Čerin, 18:30 sati  –  Drago Musa za †† braću, roditelje i ostale †††

Donja Blatnica, 17 sati –  Ivan i Nevenka Galić za sve svoje †††

D. V. Ograđenik, 18 sati –  Obitelj za † Mladena i sve ††† iz obitelji Soldo, Barbarić i  
   Knežević 

Subota, 20. ožujak 2021.

Čerin, 7 sati – Veselko Sabljić za † Dolfu, Anku, Veselku, Iliju, Danicu, Anicu,  
   Stanu i sve ††† iz obitelji Primorac 
  – Jozo Lesko † Stipe za sve svoje †††

Nedjelja, 21. ožujak 2021.

Čerin, 8 sati  –  Željko Musa za † oca Gojka, majku Mandu i Ivana Musu i sve †††

          11 sati  –  Sv. misa za puk

D. M. Ograđenik, 9:00 –   Danica Skoko za † supruga Matu i ostale †††

Donja Blatnica, 9:30 –  Ivan i Nediljka Tolj za †† iz obitelji Tolj i Milićević 

D. V. Ograđenik, 10:30 –  Šima za † supruga Peru i sve ††† iz obitelji Milićević i Odak 
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ŽUPNE oBAViJESTi

ŽUPNA VJERoNAUK 
zA PRVoPRiČESNiKE i 
KRizmANiKA
Prvopričesnici imaju svoje susrete 
subotom u 11:00, a krizmanici po-
nedjeljkom u tri grupe: 16:00, 17:00 
i 18:00.

miNiSTRANTi
Svi ministranti iz župe imaju susret 
subotom na Čerinu u 10 sati.

FRANJEVAČKA mLADEŽ – 
FRAmA
Susreti se održavaju svakog petka u 
20 sati.

DARoVATELJi zA CRKVU i 
mRTVAČNiCU U BLATNiCi
Obitelj pok. Ljubice Tolj 100 KM za 
mrtvačnicu i 100 KM za crkvu,  Vin-
ko i Marija Tolj prigodom krštenja 
djeteta 100 KM.

DARoVATELJi zA CRKVU 
NA ČERiNU
Ruža Rajić 100 KM, Jadranko Bar-
barić 150 KM.

NAŠi KRŠTENi
7. MARKO TOLJ, iz Donje Blat-

nice, sin Vinka i Marije r. Čilić. 
Kum je bio Anton Čilić.

NAŠi PoKoJNi
17. JANJA ZELENIKA (1932.) ud. 

Matina, pokopan je na groblju u 

Gornjem Čmarevcu;
18. SLAĐANA BARBARIĆ (1969.) 

supruga Jadrankova, pokopana 
je na Dugandžića groblju. 

KoRizmENA iSPoViJED 
STARiH i NEmoĆNiH 
Raspored ispovijedi: 
−	 Ponedjeljak 15. ožujak: Čali-

ći od 8:30, Gornji Hamzići od 
9:00 i Donji Hamzići od 8:30; 

−	 Utorak 16. ožujka: Dragićina 
od 8:30;

−	 Srijeda, 17. ožujka: G.M. Ogra-
đenik od 8:30, G.V. Ograđenik 
od 9:00 i D. Blatnica od 8:30; 

−	 Četvrtak 18. ožujka: D.M. 
Ograđenik od 8:30, Čerin od 
11:00 i D.V. Ograđenik od 8:30.

Ukoliko ima netko tko se do sada 
nije ispovijedao u kući molimo 
obitelji da nam na vrijeme jave. 
Hvala svima koji se skupe u jed-
noj kući za zajedničku ispovijed. 
Posebno vas molimo da ukoliko 
je netko bolestan, ili u izolaciji 
ili je zadnji tjedan bio u bolnici, 
da nas obavijestiti, radi zdravlja 
drugih starih i bolesnih koje is-
povijedamo.
Budući da su sve liste za ispovijed 
duge probajte nagovoriti svoje 
stare i bolesne da ujutro normal-
no doručkuju i uzmu svoju tera-
piju. Nema nikakvog razloga da 
čekaju s jelom dok svećenik dođe.


