
Župnikova čestitka za božićne blagdane

Dragi župljani!

Najprije izražavam svoje poštovanje i divljenje Vama, posebno obiteljima, 
koji marljivo živite svoju svakidašnjicu, trudeći se biti istinski ljudi. U 

došašću se, u reviziji svojih čina, pripremamo za dolazak i Isusovo doga-
đanje u našoj nutrini. Pokušajmo se otrgnuti od svojih briga i prisjetiti se da 
smo u Krista kršteni, u njegov događaj uvučeni i o Božiću si posvješćujemo 
da je taj mali Isus, a veliki Bog temelj na kojem počiva naša vitalnost. Kad se 
pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi 
po svojem milosrđu (Tit 3, 4).

Svakodnevne vijesti o ratovima i nasilju, smrti nedužnih, nepravdama 
koje uzrokuju duhovno i tjelesno siromaštvo mnoštva ljudi – govore o svijetu 
zatvorenom u krug vlastitih nemoći te ulijevaju strah pred budućnošću. 
Rođenjem svoga Sina kao čovjeka u skromnosti betlehemske štalice, Bog 
nas je podsjetio da je s nama na putu, darovao nam nadu da naša povijest 
neće završiti u besmislu zla, posvjedočio je da njegovo milosrđe može pobi-
jediti nemoć svijeta i uspostaviti mir. Božić je poziv da dublje vjerujemo 
Božjem milosrđu i s njime izgrađujemo osobni i društveni život kako bi se 
na našoj zemlji Ljubav i Vjernost sastali – Pravda i Mir zagrlili.

Božić je prodor ljubavi u ovaj mračni hladni svijet. Tom svijetu pripada 
i naše srce. I u njega se mogu probiti dobrota i ljubav. Ne trebamo se plašiti 
ako osjećamo da smo siromašni, prazni i hladni. Takve su bile i jasle u betle-
hemskoj štali. One su, međutim, imale jedno svojstvo: bile su otvorene. I 
to je sve što se od nas i ovog Božića traži – biti otvoren! Svaka zatvorenost 
je oblik bojažljivog ili oholog ustručavanja, znak da se ništa ne želi primiti, 
ništa kao dar prihvatiti, znak odbijanja i mržnje. No Bog ne dolazi u mržnji, 
zadjevicama, svađi, zavisti i ogorčenosti. On ne može doći onamo gdje su 
vrata srca zabarikadirana. Bog stanuje u dobroti čovjeka prema čovjeku. U 
tom svjetlu, na početku izvanrednog Jubileja milosrđa, zajedno sa suradni-
cima želim Vam od srca sretan Božić i blagoslovljenu 2016. godinu!

Vaš župnik
mons. Zvonimir Sekelj

Prigodni božićni listić župe sv. Blaža, Zagreb, prosinac 2015.

U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. 
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje  

ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život 
bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Početak evanđelja po Ivanu



PONEDJELJAK  
28. prosinca 2015. Bleiweissova, Jagićeva, Hanuševa

UTORAK  
29. prosinca 2015.

Jelenovac, Jelenovački potok, Republike Austrije, 
Kačićeva

SRIJEDA  
30. prosinca 2015. Primorska, Bosanska, Magdićeve stube

SUBOTA  
2. siječnja 2016. Slovenska, Kosirnikova

PONEDJELJAK  
4. siječnja 2016. Vodovodna, Mandaličina, Nad lipom, Franje Dursta

UTORAK  
5. siječnja 2016.

Medulićeva, Šercerova, Šercerov prečac, Stube D. 
Perovića, Kršnjavoga, Pierottijeva

ČETVRTAK 
7. siječnja 2016. Vinogradska

PETAK  
8. siječnja 2016. Ilica (neparni brojevi), Dalmatinska

SUBOTA 
9. siječnja 2016. Ilica (parni brojevi)

PONEDJELJAK  
11. siječnja 2016. Prilaz Gjure Deželića

UTORAK  
12. siječnja 2016. Klaićeva, Fonova, Talovčeva

SRIJEDA 
13. siječnja 2016.

Trg Francuske Republike, Čanićeva, Reljkovićeva, Trg 
Vladka Mačeka, Jukićeva, Hercegovačka, Britanski trg, 
Arnoldova, Rokova, Rokov perivoj

ČETVRTAK 
14. siječnja 2016.

Andrijevićeva, Višnjica, Jadranska, Bučarova, Nazorova, 
Jorgovanićeve stube, Frankopanska, Savska

PETAK 
15. siječnja 2016. Grahorova, Buconjićeva, Kordunska, Međimurska

SUBOTA  
16. siječnja 2016.

Vinogradi, Vinogradi (Vinogradski) odvojak,  
Vinogradske stube, Vrtlarska

PONEDJELJAK  
18. siječnja 2016. Grada Mainza, Zamenhoffova

UTORAK  
19. siječnja 2016. Krajiška, Podolje

Blagoslov obitelji



Župne obavijesti

• Ostale župne obavijesti te raspored misnih nakana možete pronaći na 
našim oglasnim pločama i internet stranici župe.

Raspored misnih slavlja u crkvi sv. Blaža
BADNJAK, 24. prosinca 6, 20, 24 sata
BOŽIĆ, 25. prosinca 8, 9.30, 11, 18.30 sati
SV. STJEPAN, 26. prosinca 8, 9.30, 11, 18.30 sati
SVETA OBITELJ, 27. prosinca 8, 9.30, 11, 18.30 sati
STARA GODINA, 31. prosinca 7, 18.30 sati (misa zahvalnica)
NOVA GODINA, 1. siječnja 8, 9.30, 11, 18.30 sati
2. NED. PO BOŽIĆU, 3. siječnja 8, 9.30, 11, 18.30 sati
BOGOJAVLJANJE, 6. siječnja 8, 9.30, 11, 18.30 sati

Raspored misnih slavlja u kapeli  
Presvetog Srca Isusova u Vinogradskoj ulici
BADNJAK, 24. prosinca 20 sati
BOŽIĆ, 25. prosinca 10, 18.30 sati
SV. STJEPAN, 26. prosinca 18.30 sati
STARA GODINA, 31. prosinca 18.30 sati; klanjanje 23-00 sati
NOVA GODINA, 1. siječnja 18.30 sati
BOGOJAVLJANJE, 6. siječnja 18.30 sati

• S blagoslovom obitelji počinjemo u ponedjeljak, 28. prosinca. Blagosliv-
ljamo od 9.30 do 13 sati te od 16 do 20 sati. Ukoliko toga dana niste 
kod kuće, svećenik neće ponovno dolaziti bez vašeg poziva. U posjet 
obiteljima dolaze svećenici: Zvonimir Sekelj, župnik; Vladimir Kerečeni, 
župni vikar; te svećenici Oleh Hirnyk, Stjepan Harjač, Mikolaj Martinjak 
te prema potrebi Božo Belinić, župnik u Vinogradskoj bolnici. Ukoliko 
ste se nedavno doselili na područje naše župe, a želite primiti blagoslov, 
molimo, obratite se u župni ured.

Župa sv. Blaža • Prilaz Gjure Deželića 64 • HR-10000 Zagreb  
tel.: 01 3770 102 • fax: 01 3778 561 • ured@svblaz.hr • www.svblaz.hr 
Broj žiro-računa župe: HR8423600001101593229 
Uredovno vrijeme župnog ureda: pon–pet: 9–12; 16–18; sub: 10–12 sati 
Župni ured ne radi nedjeljom, svetkovinama i blagdanima. 
Župnik: mons. Zvonimir Sekelj • Župni vikar: vlč. Vladimir Kerečeni



Isus Krist je lice Očevog milosrđa. U ovim riječima može se dobro sažeti 
tajna kršćanske vjere. Milosrđe je postalo živo i vidljivo u Isusu iz Naza-

reta, dosežući u njemu svoj vrhunac. Otac, „bogat u milosrđu“ nakon što je 
Mojsiju otkrio svoje ime kao „Gospodin je milosrdan i milostiv Bog, strpljiv, 
bogat milošću i vjernošću“, nikada nije prestao, na razne načine kroz povi-
jest, pokazivati svoju božansku prirodu. U „punini vremena“, kada je sve 
uređeno sukladno njegovom planu spasenja, poslao je u svijet svog jedinog 
Sina, rođenog od Djevice Marije, kako bi na konačan način otkrio svoju 
ljubav prema nama. Tko god vidi Isusa vidi Oca. Isus iz Nazareta svojim 
riječima, svojim djelima i svojom cijelom osobom otkriva Božje milosrđe. 
Trebamo stalno razmatrati otajstvo milosrđa. Ono je vrelo radosti, spokoja i 
mira. Milosrđe: most koji spaja Boga i čovjeka, otvarajući naša srca nadi da 
smo, usprkos našoj grješnosti, zauvijek ljubljeni. 

Povremeno smo pozvani pažljivije pogledati na milosrđe kako bismo 
mogli postati učinkovitiji znak Očevih djela u našim životima. Iz tog sam 
razloga proglasio Izvanredni jubilej milosrđa kao posebno vrijeme Crkve; 
vrijeme kada svjedočanstva vjernika mogu izrasti jača i učinkovitija. Jubi-
larna godina bit će zatvorena na blagdan Krista Kralja 20. studenog 2016. 
Na taj dan, kada zapečatimo Sveta vrata, bit ćemo puni, iznad svega, osje-
ćaja zahvalnosti prema Presvetom Trojstvu što nam je omogućilo izvan-
redno vrijeme milosrđa. Povjerit ćemo život Crkve, cijelog čovječanstva i 
cijelog svemira Kristovom Gospodstvu, tražeći ga da na nas izlije svoje milo-
srđe kao jutarnju rosu, kako bi svi mogli raditi zajedno na izgradnji svjetlije 
budućnosti. Koliko želim da godina koja slijedi bude natopljena milosrđem 
kako bi mogli pristupiti svakom muškarcu i ženi donoseći im Božju dobrotu 
i nježnost! Neka balzam milosti dosegne svakoga, kako vjernike, tako i one 
koji su daleko, kao znak da je Kraljevstvo Božje već prisutno usred nas. 

Stoga predstavljam ovu Izvanrednu jubilarnu godinu posvećenu 
življenju milosrđa koje nam Otac stalno daje u svakodnevnom životu. U ovoj 
Jubilarnoj godini dopustimo Bogu da nas iznenadi. Nikada se ne umara od 
otvaranja vrata svojeg srca i ponavlja da nas voli i želi dijeliti svoju ljubav 
s nama. Crkva osjeća žurnu potrebu da objavljuje Božje milosrđe. Crkva 
je iznad svega pozvana biti vjerodostojan svjedok milosrđa, ispovijedajući 
ga i živeći ga kao jezgru otkrivenja Isusa Krista. Iz srca Trojstva, iz dubine 
Božjeg otajstva, izvire velika rijeka milosrđa i bez prestanka poplavljuje. 
Ona je izvor koji ne će nikada presušiti, bez obzira koliko mu ljudi pristupilo. 
Uvijek joj može pristupiti netko potrebit, jer Božje milosrđe nema kraja. 
Neka se nikada ne umori širiti milosrđe i uvijek bude strpljiva u nuđenju 
suosjećanja i utjehe. Neka Crkva postane glas svakog muškarca i žene, i 
stalno ponavlja bez prestanka: „Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i 
ljubavi svoje dovijeka“.

Franjo

Misericordiae vultus – Lice milosrđa

Iz bule proglašenja izvanrednog Jubileja milosrđa


