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Tko želi biti prvi, 
neka svima bude poslužitelj! 

 

"Svijet voli pobjednike, voli zlatno 
znamenje, kada si prvi, svega si 
vrijedan, na tronu može biti samo 
jedan", riječi su poznate pjesme koja 
govori kako vjerom u sebe, boreći se i 
ne gubeći nadu, možemo prevladati 
sve životne prepreke i uspjeti u životu. 
Težnju da uvijek bude prvi i najveći, 
kao i želju za životnim uspjehom, 
čovjek u sebi zasigurno nosi oduvijek. 
U ljudskoj je naravi težiti biti najbolji, a 
ljudski ego često tu težnju pretvara u 
uvjerenje da u mnogočemu možemo 
biti prvi i najveći. Veći od svih ljudi, pa 
i od Boga. I dok težiti biti najbolji samo 
po sebi ne mora predstavljati nešto 
loše, jer je prirodno da čovjek sebe želi 
predstaviti u najboljem svjetlu i sa 
svojim najboljim vrlinama, dotle je 
težiti biti prvi i najveći najčešće 
posljedica posesivnog ljudskog ega, 
koji često prijeđe u egoizam, pa i 
oholost. Egoizam koji nas iznutra tjera 
da uvijek želimo biti ispred i bolji od 
drugih i uvjerava nas da smo sposobni 
doseći neslućene visine kojima nitko, 
pa ni Bog, nije ravan, pri čemu 
nerijetko ne biramo sredstva da bismo 

te "visine" dosegli. Ukoliko uspijemo, 
godi nam kako nas ljudi hvale i 
veličaju, klanjanju se našem uspjehu.  
Isus, naprotiv, jasno govori da takvo 
ponašanje ne dolazi od Boga i da će 
ljudi, koji uvijek žele biti prvi i najveći, 
na kraju završiti kao posljednji i 
najmanji. A tada će biti nezadovoljni i 
razočarani svojim životom jer će 
shvatiti da su, ako ni u čemu drugom, 
ostali posljednji i najmanji u odnosu 
prema drugima, prema sebi i, u 
konačnici, prema Bogu. Tada će 
spoznati da je njihova duša "prazna", 
neispunjena toplinom služenja, 
poniznosti i ljubavi prema bližnjem i 
prema Bogu. 
Zato, ako u nečemu treba težiti biti 
prvi i najveći, onda je to u služenju 
drugima i Bogu. Jedino ćemo na taj 
način moći spoznati kako su 
nenametljiva poniznost služenja i 
otvorenost mogućnosti da u 
ovozemaljskim životnim uspjesima 
možemo biti i posljednji, jedne od 
najvećih vrlina koje u konačnici 
donose najveći životni uspjeh. 

Igor Herceg, vjeroučitelj



 

 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za pokojnog Josipa Potočića, kojega smo pokopali prošlog tjedna, i druge, čija je 

godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 
 

AKCIJA HRVATSKOG CARITASA ZA POMOĆ IZBJEGLICAMA 
 

Svi koji žele podržati Caritasove projekte pomoći progonjenima i izbjeglicama u svijetu, 
osobito u nama susjednim državama, a sada i u Hrvatskoj – mogu dati svoj novčani dar, 
prema raspoloživim mogućnostima, na račun Hrvatskog Caritasa, IBAN: 
HR0523400091100080340, poziv na broj: 2015; svrha uplate: pomoć izbjeglicama. Ovu 
akciju možete podržati i pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 
(cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen) ili online donacijama (www.caritas.hr). 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Saša BRKIĆ iz Zagreba (sin Ratka i Zrinke dj. Vondraček), nekršt. i Amadea 
IVANIŠEVIĆ iz Zagreba (kći Zdravka Vukičevića i Ksenije dj. Ivanišević), rkt.  

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 20. rujna Andrija Kim 9,00 + Ivan Kojić 

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Mudr 2,12.17-20; Ps 54; Jak 3,16- 4,3; Mk 9,30-37 18,30  

PONEDJELJAK, 21. rujna Matej, apostol 
 Nema mise 

Ef 4,1-7.11-13; Ps 19; Mt 9,9-13 

UTORAK, 22. rujna Mauricije 
18,30 + Franjo i Milka Prekrat 

Ezr 6,7-8.12b.14-20; Ps 122; Lk 8,19-21 

SRIJEDA, 23. rujna Pio 
18,30 

+ Emil Hackenschmidt, Franjo i 
Dragica Ilić Ezr 9,5-9; Tob 13,2.4.6-8; Lk 9,1-6 

ČETVRTAK, 24. rujna Pacifik 
18,30 Na nakanu 

Hag 1,1-8; Ps 149; Lk 9,7-9 

PETAK, 25. rujna Kleofa 
18,30 Kolektivna 

Hag 1,15b-2,9; Ps 43,1-4; Lk 9,18-22 

SUBOTA, 26. rujna Kuzma i Damjan 
18,30 

+ Ankica Krot, Josip i Bruno 
Posavec Zah 2,5-9.14-15; Jr 31,10-12.13; Lk 9,43-45 

NEDJELJA, 27. rujna Vinko Paulski 9,00 + ob. Prekrat 

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Br 11,25-29; Ps 19; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 18,30 + Bogdan Cizel 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 



Program proslave Stepinčeva 2015. 
 

U subotu, 3. listopada 2015., na 
godišnjicu proglašenja blaženim 
kardinala Alojzija Stepinca, naša će 
Župa proslaviti svoj župni blagdan,  
još jednom u svojoj višegodišnjoj 
'privremenoj crkvi' - u predvorju OŠ 
Jure Kaštelana, V. Ruždjaka 2A. 

 

Duhovna priprava započinje u 
subotu, 26. rujna. Zajednica mladih 
„Duhovni kutak“ organizira 
molitvenu večer za mlade, koja 
započinje pokorničkim bogoslužjem 
u 17,30 sati, u školi; slijedi krunica, 
misa, euharistijsko klanjanje te 
koncert duhovne glazbe. Program 
će predvoditi preč. Marinko 
Miličević, kancelar Gospićko-senjske 
biskupije i duhovnik Zajednice 
Injigo. 
 
U nedjelju, 27. rujna, u 10 sati, na 
mjestu izgradnje buduće župne 
crkve u parku, molit ćemo za 
zagovor bl. Alojzija Stepinca i 
obnoviti posvetu Župe Bezgrešnom 
Srcu Marijinu.  

 

U utorak, 29. rujna, hodočastit 
ćemo u zagrebačku prvostolnicu, 
Stepinčevu katedralu. U 16 sati 
posjetit ćemo Muzej bl. Alojzija 
Stepinca, zatim u 17,30 sati 
sudjelovati u molitvi krunice, te u 18 
sati na misnom slavlju. Nakon mise 
kod Blaženikova ćemo groba moliti 
za izgradnju naše crkve. 

 

 

U srijedu, 30. rujna, u Pastoralnom 
centru, Z. Rogoza 1, započinje 
trodnevna duhovna obnova, na 
temu: „Brak i obitelj po Božjem 
planu“, koju će predvoditi vlč. 
Krunoslav Pačalat, župnik Župe bl. 
A. Stepinca u Koprivnici. 

 

U srijedu i petak program započinje 
molitvom krunice u 17,50 sati, dok u 
četvrtak započinje u 17 sati 
euharistijskim klanjanjem.  
Svakog dana trodnevnice na misi će 
pjevati po jedan župni zbor, a vlč. 
Pačalat će nakon mise održati 
polusatno predavanje na temu 
braka i obitelji: 
Srijeda: (Kako) Ostvariti iskustvo 
sretnog braka i skladne obitelji. 
Četvrtak: Kvalitetom bračnog 
odnosa do blagostanja u obitelji. 
Petak: Prevladavanje kriza i teškoća 
bračnog i obiteljskog života uz Božju 
pomoć. 
Pozivaju se bračni parovi i obitelji 
da se pridruže ovom programu. 

 

U subotu, 3. listopada, na Stepinčev 
blagdan, središnje slavlje u školi, u 
11 sati, predvodit će mons. Ivan 
Miklenić, uz pratnju naših župnih 
zborova.  
Misu u 18,30 sati predvodit će vlč. 
Krunoslav Pačalat, a pjevat će zbor 
mladih „Stepinčeva mladež“ iz 
Koprivnice. 

 
 



ŽUPNI OGLASI – 20. rujna 2015. 
 

Današnjom misom u 9 sati,u 
zajedništvu sa školskom djecom i 
mladima, roditeljima i školskima 
djelatnicima, zazivamo Duha 
Svetoga (Veni Sancte Spiritus) na 
novu školsku i pastoralnu godinu. 

 

Uskoro započinje župna katehetska 
priprava djece za primanje 
sakramenata. Pozivamo roditelje 
učenika trećih i osmih razreda OŠ, 
koji nisu ovoga tjedna bili na 
roditeljskom sastanku, a žele djecu 
uključiti u ovu pripravu, da se što 
prije jave u Župni ured. 

 

Zajednica mladih na svojim 
susretima nastavlja s ciklusom tema: 
Isusove prispodobe. Susreti su i 
dalje srijedom u 20,30 sati, a tema 
ovotjednog susreta je: Prispodoba o 
sijaču. Veselimo se vašem dolasku! 

 

23. rujna počinje nova međunarodna 
kampanja "40 dana za život" koja 
kroz molitvu i post, miroljubivo 
bdijenje te osvješćivanje lokalne 
zajednice ukazuje na problem 
pobačaja. U Zagrebu molimo ispred 
KBC "Sestre milosrdnice", svakoga 
dana, od 0 do 24 sata. 

 

Euharistijsko je klanjanje četvrtkom 
od 17 do 18,30 sati. 

 
 
 

Naša Župa ponovno organizira akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije 
župljane. Svoje darove ili novčani 
prilog možete donijeti u četvrtak i 
petak, 24 i 25. rujna, od 17 do 18,30 
sati, u Pastoralni centar, a u subotu 
i nedjelju, 26. i 27. rujna, u školu 
prije bilo koje mise. Pozivamo sve 
koji žele pomoći u pripremi i podjeli 
paketa da dođu u nedjelju nakon 
večernje mise u Pastoralni centar. 
 

Pozivamo vas da i ove godine, prema 
svojim mogućnostima, sudjelujete u 
pripremi proslave blagdana. Hvala! 
 

U nedjelju, 4. listopada, bit će prvi 
susret prvopričesnika na misi u 9 
sati te krizmanika na misi u 18,30 
sati. Tom prigodom objavit će se 
raspored župne kateheze po 
skupinama. Pozivamo buduće 
prvopričesnike na nedjeljnu misu u 9 
sati, a buduće krizmanike na 
nedjeljnu večernju misu. 
Pozivamo odrasle osobe, koje žele 
postati katolici, da se do 11. 
listopada prijave u program 
priprave. 
 

Pozivamo sve štovatelje bl. Alojzija Stepinca, 
Trnjane i druge Zagrepčane, 

vjernike i sve ljude dobre volje  
da se pridruže slavlju Župnoga blagdana 

i molitvi za izgradnju župne crkve na Savici. 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 

T: 01/ 6050 444  F: 01/ 4103 010  M: 091/ 7362 094  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak-petak, u 19,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 350 kom. 


