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3. KORIZMENA NEDJELJA - U GODINI „B“ 

RAZVALITE OVAJ HRAM I JA ĆU GA U TRI DANA PODIĆI. 
  

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 
Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a 
prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću 
trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost 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 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 
tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, 
prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus 
reče.                  Iv 2, 13-22 



HRAM SMO BOŽJI



SVETE PERPETUA I FELICITA

fra Zvjezdan



Nemoj imati drugih bogova 
Deset zapovijedi - Zakon trećeg milenija 

(Papa Ivan Pavao II.) 
To je vječni poziv čovjeku, ako želi biti slobodan. To 
je također trajna kušnja povijesti i današnjice. Zato 
se ne treba čuditi što još danas nemamo 
slobodnog čovjeka niti slobodno čovječanstvo. 
Robuje se ili klanja raznim bogovima. “Krivi bog” 
se kamuflira kao istinski Bog, naprotiv, još se jače 
nameće i reklamira za istinskog Boga. 
Isus svojim životom i nastupom ruši krive bogove i 
krive slike o pravom Bogu. Otklanja sliku boga 
manipulatora. 
Isus čovječanstvu objavljuje drugog Boga - Boga 
ljubavi i slobode. Objavljuje Boga života. 
                                 Marijan Jurčević, OP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

 
PONEDJELJAK, 5. ožujka 

Euzebije, Vedran 
UTORAK, 6. ožujka 
Marcijan, Zvjezdana 
SRIJEDA, 7. ožujka 

Perpetua i Felicita 
ČETVRTAK, 8. ožujka 

Ivan od Boga 
PETAK, 9. ožujka 
Franciska Rimska 

SUBOTA, 10. ožujka 
Makarije, Simplicije 

NEDJELJA, 11. ožujka 
4. KORIZMENA 

SREDOPOSNA 
www.franjevci-zemun.com     

tel. 011 / 2198134 

KORIZMA – VRIJEME MOLITVE, POSTA I DOBRIH DIJELA 
Korizmeni program u našoj crkvi -  vjerničkoj zajednici 

 Pobožnost križnog puta petkom i nedjeljom pola sata prije večernje svete 
mise. 

 Euharistijsko klanjanje četvrtkom nakon svete mise. 
 Preporučamo post svakog korizmenog petka. 
 Dobrim djelima želimo učiniti nešto dobro za druge, bližnje, potrebite! 

Prigoda za to u našoj  zajednici bit će u slijedeću 3. korizmenu nedjelju. I vaš 
mali dar može usrećiti istinskog potrebnika! 

 A kršćani u korizmi pristupaju i sakramentu ispovijedi, da pomireni s Bogom i 
ljudima radosnije mogu slaviti Uskrs.   U našoj crkvi je mogućnost za svetu 
ispovijed svakog dana prije a po potrebi i poslije svete mise. Preko dana se za 
svetu ispovijed treba dogovoriti sa svećenikom. 

 


