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Dar navještanja  
i duhovne nesebičnosti 

 

U Starom su zavjetu 
proroci bili ljudi koji su 
naviještali Božju riječ, 
ispunjeni Duhom 
Božjim. Bili su ovlašteni 
od Boga govoriti u 
njegovo ime. Osim njih, 
naviještati Božju riječ 
mogli su svećenici i starješine tadašnjih 
izraelskih plemena. Nakon što su 
izraelska plemena pod vodstvom kralja 
Davida ujedinjena u izraelski narod, 
izrealski svećenici imali su ovlast govoriti 
u Božje ime. U Katoličkoj Crkvi znamo da 
je ta ovlast dana zaređenim đakonima, 
svećenicima i biskupima. No, može li 
Duh Sveti djelovati i preko onih koji nisu 
službeno ovlašteni naviještati Božju 
riječ? Već Mojsije upozorava Jošuu, sina 
Nunovog i svog nasljednika, da ne bude 
zavidan onima koji žele prorokovati, 
odnosno naviještati Božju riječ, a koji za 
to nisu javno i službeno opunomoćeni 
jer Duh "puše gdje hoće".  
Apostol Ivan izvještava Isusa kako su 
nekome zabranili da izgoni zloduhe u 
njegovo ime jer taj ne pripada užem 
krugu Isusovih učenika. Isus ih opominje 
da to ne čine jer i onaj koji formalno ne 

pripada kršćanskoj 
zajednici, odnosno nije 
Isusov učenik, može za 
Boga učiniti nešto 
dobro.  
Iako naviještanje Božje 
riječi ne može u svakoj 
situaciji imati apsolutnu 

slobodu pojedinca, da ne bi došlo do 
širenja hereze, kršćani ne bi smjeli 
smatrati da su njezini isključivi i 
privilegirani vlasnici. Nije rijetkost da 
kršćani svojataju Duha Svetoga i teško 
prihvaćaju mogućnost da još netko, 
osim njih, ima izvanredne darove i 
sposobnosti. Neki misle i da Bog u 
svijetu djeluje samo preko kršćana pa 
ostaju zbunjeni i u nelagodi kada vide da 
i ljudi drugih vjerskih uvjerenja čine 
dobra djela.  
Stoga nas Bog poziva da ne budemo 
zavidni i isključivi i da se učimo radovati 
darovima Duha Svetoga, koji djeluje 
gdje i kad hoće, u svijetu, raznim 
pokretima i pojedincima. U suprotnom, 
umjesto da budemo istinski Isusovi 
učenici, svojim ponašanjem skloni smo 
sablažnjavati druge.  

Igor Herceg, vjeroučitelj



 

 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za novokrštene Milu Katarinu Prugovečki, Luku Planinca i Ivana Samca. Roditeljima 

čestitamo na krštenju djece, a novokrštenicima želimo blagoslovljen rast unutar obitelji 
i župne zajednice! 

 Za pokojne Tomislava Tuđana i Slavka Vrbanca, koje smo pokopali prošloga tjedna, i 
druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj 
vječni... 

 

Večeras završava prikupljanje suhe hrane i higijenskih potrepština za najugroženije 
župljane, te još možete donijeti svoje darove ili novčani prilog.  
Pozivamo sve koji žele pomoći našem Caritasu u pripremi i podjeli paketa da dođu 
nakon večernje mise u Pastoralni centar. 

 
 
 
 
 

RASPORED MISA 

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 

PONEDJELJAK, 28. rujna Vjenceslav 
7,00 

+ Zvonimir Ivanković, ob. 
Buljevac Zah 8,1-8; Ps 102; Lk 9,46-50 

UTORAK, 29. rujna Mihael, Gabrijel i Rafael 
18,30 

(u Katedrali!) 
+ Mijo Šubaša Dn 7,9-10.13-14; Ps 138; Iv 1,47-51 

SRIJEDA, 30. rujna Jeronim 
18,30 

+ Slavica, Mijo i Stjepan 
Telišman Neh 2,1-8; Ps 137; Lk 9,57-62 

ČETVRTAK, 1.  listopada Terezija od Djeteta Isusa 
18,30 + ob. Banić i Brezović 

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ps 19; Lk 10,1-12 

PETAK, 2. listopada Anđeli Čuvari  
18,30 Kolektivna 

Izl 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5.10 

SUBOTA, 3. listopada ALOJZIJE STEPINAC 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Bar 4,5-12.27-29; Ps 69; Lk 10,17-24 18,30 + Antun i Ana Kulić 

NEDJELJA, 4. listopada Franjo 9,00 + Petar i ob. Kukrika 

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

Post 2,18-24; Ps 128; Heb 2,9-11; Mk 10,2-16 18,30 + Franjo i Dragica Ilić, Stipo Janković 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

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 17-18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 



STEPINČEVO 2015. 
 

Posveta Župe  
Bezgrešnom Srcu Marijinu 

 
Bezgrešno Srce Marijino, naša ti se Župa 
bl. Alojzija Stepinca danas posvećuje i 
predaje. Puni povjerenja utječemo se 
ljubavi i zaštiti tvojega dragog Srca. 
Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i 
vodi nas k svome Sinu Isusu, koji je 
svjetlo svijeta i jedini Spasitelj, naša 
nada i naš spas. Povjeravamo ti sve 
župljane ove Župe: djecu, mlade i 
odrasle.  
Tvojoj majčinskoj ljubavi povjeravamo 
izgradnju naše župne crkve i sve 
uključene u njezinu pripravu: 
projektante, nadbiskupijsku i gradsku 
upravu, dobročinitelje i podupiratelje. 
Predajemo ti i sve one koji ne razumiju 
potrebu gradnje naše crkve ili joj se 
protive. 
Bezgrešna Djevice, pred tvojim licem 
obnavljamo svoju krsnu posvetu 
trojedinom Bogu: odričemo se grijeha, 
zavodljivosti zla i sotone. Vjerujemo sve 
što nam je objavio Bog i kako nas uči 
Katolička Crkva.  
Izmoli nam potrebne milosti da živimo 
po evanđelju, vršimo Božje i crkvene 
zapovijedi te dostojno primamo 
sakramente i tako pridonosimo 
jedinstvu i rastu naše župne zajednice i 
sveopće Crkve.  
Tebi na čast usrdno ćemo moliti krunicu 
i slaviti Prve subote u mjesecu. A ti nas, 
Bezgrešno Srce Marijino, čuvaj u svim 
opasnostima te nas na kraju ovoga 
zemaljskog hodočašća sretno dovedi u 
vječnu domovinu. Amen. 

 

 

Molitva za proglašenje  
Stepinca svetim 

 
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 
pozvao si da ti služi kao navjestitelj i 
branitelj istine i kao hrabri svjedok 
vjernosti Crkvi. 
Poslušan tvojoj Riječi i vođen Duhom 
tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i 
obespravljene; ostavio nam je divno 
svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i 
ustrajnosti u trpljenju. 
Ponizno te molimo da nas obdariš 
svojom radošću te blaženoga Alojzija 
ubrojiš među svetce sveopće Crkve, da 
bismo ga mogli još predanije slijediti i 
uteći se njegovu moćnom zagovoru u 
svojim životnim potrebama. 
Po njegovim molitvama jačaj proročki 
glas Crkve, koji širi nadu u dolazak 
tvojega kraljevstva, praćen blizinom i 
utjehom Blažene Djevice Marije, Majke i 
Kraljice vjernoga ti naroda. 
Po njegovu zagovoru udijeli nam milost 
što skorije izgradnje naše župne crkve. 
Po Kristu Gospodinu našem. Amen. 

 

Zbog proslave Stepinčevih dana u 
utorak ne radi Župni ured, a u srijedu 
nema susreta zajednice mladih. 

 

Ovoga tjedna započinjemo listopadske 
pobožnosti. Svakoga dana molimo 
krunicu i litanije na nakanu učvršćenja 
vjere, nade i ljubavi u našim obiteljima i 
narodu, te za duhovna zvanja.  
Ove godine posebno molimo za pravdu i 
mir u cijelom svijetu. 

 



ŽUPNI OGLASI – 27. rujna 2015. 
 

Sinoć je započela duhovna priprava za 
Stepinčevo. Pozivamo vas da i ove 
godine, prema svojim mogućnostima, 
sudjelujete u pripremi i proslavi župnoga 
blagdana! 
Danas u 10 sati, u parku na mjestu 
buduće izgradnje župne crkve, molimo 
zagovor bl. Alojzija Stepinca za izgradnju 
crkve i, umjesto na prvu subotu, 
obnavljamo posvetu Župe Bezgrešnom 
Srcu Marijinu.  

 

U utorak, 29. rujna, hodočastit ćemo u 
prvostolnicu. 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 u 18,30 
sati pjevat će župni zborovi, a vlč. 
Pačalat će za bračne parove i obitelji 
nakon mise održati predavanje: 
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. 

 

U ovom tjednu je prvi petak u mjesecu, 
dan posvećen Presvetom Srcu Isusovu i 
prigoda za primanje svetih sakramenata. 
To će biti prvi u pobožnosti '9 prvih 
petaka'. Toga dana posjećujemo 
bolesne i nemoćne osobe koje ne mogu 
doći u crkvu. Sv. misu toga dana 
prikazujemo i za sve naše dobročinitelje. 

 

U subotu, 3. listopada, na Stepinčev 
blagdan, središnje slavlje u školi, u 11 
sati, predvodit će mons. Ivan Miklenić, 
v.d. direktora i glavni urednik Glasa 
Koncila, uz zajedničku pjesmu naših 
župnih zborova.  
Misu u 18,30 sati predvodit će vlč. 
Krunoslav Pačalat, a pjevat će zbor 
mladih „Stepinčeva mladež“ iz 
Koprivnice. 

 

Nema većeg patriotizma  
i veće ljubavi prema domovini, nego 
svuda i svagdje živjeti neokaljanim 

poštenim i čestitim životom.  
(bl. A. Stepinac) 

 

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 odrasle osobe, koje žele 
postati katolici, da se do 11. listopada 
prijave u program priprave. 

 

Klub veterana 148. brigade HV-a poziva 
u nedjelju, 4. listopada, na 23. 
hodočašće vojno-redarstvenih snaga RH 
i hrvatskih branitelja u Mariju Bistricu, 
gdje će misa biti u 11 sati.  
Prijave su u Klubu veterana. 


