
SVETE MISE KROZ TJEDAN 

DDAANN NNAAKKAANNEE 

NNEEDDJJEELLJJAA  
6.ožujka 

2022. 

1.  
KORIZMENA 

NEDJELJA 

07.30h +Za župljane 
Hlapičina 
09.00h  

+Josip Vrhar i svi pokojni iz ob. 
Babić, te Mirjana Novinščak; 

10.30h 
+Vid, Franciska i Marija Oletić, Josip 

Kralj i ob.; 
PPOONNEEDDJJEELLJJAAKK  
7. ožujka 

Perpetua 18.00h 
+Za rod. Jurja i Julijanu Perčić, za 
njihove rod. i braću i Miru Horvat; 

UUTTOORRAAKK  
8.ožujka 

Ivan 18.00h +Elizabeta Žganec; 

SSRRIIJJEEDDAA  
9.ožujka 
 2022. 

Franciska 

Hlapičina 
17.15h 

+Franciska Sobočan, rod. Vinko i 
Alojz Vinko; 

18.00h 

+Franjo Krajačić god. i Elizabeta, 
Cvetko i Mirjana Krajačić, za sve iz 

ob. Krajačić i Novak i Ankica 
Markovina; 

ČČEETTVVRRTTAAKK  
10.ožujka 

2022. 
Emil 18.00h 

+Rod. Tomo i Marija god. Žignić, 
djeca Stjepan, Katarina, Marija i Ana 

s obitelji; 

PPEETTAAKK  
11.ožujka 

2022. 
Blanka 

Hlapičina 
16.00h 

Križni put; 

18.00h 
+Juraj i Jelena Tišljarić, Ivan i Agata 

Perčić; 
SSUUBBOOTTAA  

12.ožujka 
Maksimilijan 

18.00h +Zdravko i Agata Prelog; 
14.00h Krštenje: Eva Poredoš; 

NNEEDDJJEELLJJAA  
13.ožujka 

2022. 

  

2.  
KORIZMENA 

NEDJELJA 

07.30h +Za župljane; 

Hlapičina 
09.00h 

+Danijel Donko, rod. Ivan i Rozalija 
Režonja, Klara i Ignac Herperger, 

Katarina Škvorc, Boris Božić i 
Danijel Cmrečnjak; 

10.30h 
+Zdenka Barat 10 god., Elizabeta i 
Stjepan Brezničar, Matilda i Blaž 

Vuković, Marija, Ivan i Irma Kočila; 

ŽŽUUPPNNII  LLIISSTTIIĆĆ  ŽŽUUPPEE    

SSVVEETTOOGG  MMAARRTTIINNAA  BBIISSKKUUPPAA  

SSVVEETTII  MMAARRTTIINN  NNAA  MMUURRII  

Godina II. 

Broj 68 

6.ožujka 2022. 
 Izlazi nedjeljom 

PRVA KORIZMENA 
NEDJELJA 

  

Služiti jedinome Bogu 

 

Listić izdaje: Župni ured Sveti Martin na Muri 

Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić 

Telefon u župnom uredu: 040 / 868 133; mob. 098/511 661 

e-mail adresa:   ured@svetimartin-zupa.hr  

web:   www.svetimartin-zupa.hr 

IBAN ŽUPE: HR1723600001102492946 

KORIZMENE NEDJELJE 

1. Čista – jer dolazi odmah iza 
Čiste srijede (Pepelnice). 

2. Pačista – ili pračista, odnosno još 
čišća od prve koja se naziva 

Čista 
3. Bezimena – jer joj se nije davalo 

ime iz poštovanja prema korizmi, 
prema muci Isusovoj 

4. Sredoposna – jer je na polovici 
korizmenog posta. 

5. Gluha – jer se te nedjelje pjevalo 
bez pratnje orgulja, pokrivale bi 

se slike i kipovi u crkvi 
6. Cvjetnica ili Cvjetna nedjelja – 

liturgija Cvjetnice obilježena je 
čitanjem ili pjevanjem muke 

 



DAROVATELJI OD 27.02.2022. DO 06.03. 2022.: 

U ovom tjednu obiteljski dar  darovalo 9 obitelji!  

U ovoj godini obiteljski dar darovale 172 obitelji! 

DAROVATELJI ZA OBNOVU ŽUPNOG DVORA: 

Do sada darovale tri obitelji: Sakupljeno 4.100,00kn; 

KRIZMANIČKE HALJINE: 

 Za haljine ukupno trebamo 11.500,00kn! Sve što se više sakupi od 

potrebnog, biti će za obnovu Prvopričesničkih haljina! Do sada 

darovalo 62 obitelji: sakupljeno 12.260,00kn  

Možete upisivati Mise, poslužiti se tiskom! 

OBAVIJEST: 
Krizma u našoj župi biti će 28. svibnja u 10.00h; 

Prva pričest u našoj župi 04. lipnja u 10.00h; 
ZAHVALA mješovitom zboru i vokalnom ansamblu HKUU na 
                  izuzetno kvalitetnom koncertu: gromoglasni pljesak je sve 
                  rekao! Predivno i samo tako naprijed!              
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“Reci Gospodinu: Zaklone moj! Utvrdo moja!  Bože moj u koga se uzdam!”   
 

Tri Isusova iskušenja oslikavaju đavolsku zavodljivost koja nudi snagu 
djeci ovoga svijeta. 

 

“Gladan si – pretvori kamenje u kruh.” Priznaje Isusu moć da to može 
učiniti. Htio bi ga nagovoriti da moć iskoristi za sebe. To s kruhom Isus će 

učiniti kada će s pet kruhova nahraniti pet tisuća ljudi. Međutim, za sebe to ne 
čini. 

Đavao nudi vlast. Isus pak nije došao da mu služe nego da služi i život 
svoj dade za braću. I nama bi trebao neprestano govoriti taj Isusov odgovor: 
“Bogu svom se jedinome klanjaj i njemu jedinome služi!” Sve drugo može u konačnici 

biti poklonstvo đavlu. 
 

Isus se ne želi razmetati svojim božanstvom. Nije mu do senzacije, 
teško mu je bilo kada su ljudi krivo shvaćali njegovo poslanje i razglašavali 

čudotvorstvo bez obraćenja. Nije sišao s križa... 
 

Kušnje se ponavljaju, svijet se ponavlja. I mi katkad u svojim 
neumjesnim pustolovinama očekujemo da se Bog iskaže... 

 

Gospodine! Nauči nas gladovati za kruhom živim i pravim, i živjeti od 
svake riječi koja izlazi iz Tvojih usta. Udijeli nam da godišnjom proslavom 

korizme napredujemo u spoznaji kako nam valja živjeti da bismo bili baštinici 
Tvoga kraljevstva! Amen. 

 
AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU: 

Nedjelja 09.00h: Proba dječjeg zbora na Velikom koru; 
 

Ponedjeljak 18.30h: Molitvena zajednica "Bog  je ljubav;" 
                       18.30h: Sastanak djelatnika Caritasa; 
 

Utorak 17.30h: Pobožnost Milosrdnom Isusu; 
Četvrtak 17.30h: Euharistijsko klanjanje;               
Petak  17.10h: Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu (ispovijed); 
             17.30h: Križni put ( obavezni Prvopričesnici i Krizmanici ); 
Subota  09.00h: Vjeronauk za 1 i 2 razred; 
               10.00h: Vjeronauk za 4 i 5 razred; 
               11.00h: Vjeronauk za 6 i 7 razred; 
               12.00h: Vjeronauk za Prvopričesnike; 
               17.00h: Vjeronauk za Krizmanike;                

Nedjelja 09.00h: Proba dječjeg zbora na Velikom koru; 
 

MOLITVA UZ KRIŽNI PUT 

Svi smo kršteni u tvoju smrt, Gospodine Isuse. Ali zaboravljamo što 
to znači. Ili ne želimo znati da smo time prihvatili križ svoga 

svakodnevnog života. Ti znaš, Gospodine, kako smo riječju spremni 
prihvatiti svaki križ, a kako smo djelom i životom nesposobni 

prihvatiti upravo ovaj konkretan križ koji nam danas, u osobnom 
svakodnevnom životu povjeravaš da ga nosimo. Daj da nosimo svoj 
križ za tobom, a ne da se hvalimo spremnošću da idemo za tobom. 

I Petar je bio spreman na sve, samo ne na ono što ga je čekalo! 
Neka i ovaj križni put, ova molitva koju želimo s vjerom obaviti, 

bude za nas škola života, škola križa.  
Daj nam snage da na tom putu ne iznemognemo. 


