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Što nam je činiti? 
 

Mnogo puta tijekom svoga života 
čovjek se nađe u situaciji kada ne 
zna kako postupiti, odnosno što 
učiniti sa sobom i onime što mu se 
dogodilo ili mu se neko vrijeme 
događa. Najčešće su to neki 
negativni životni događaji koji 
se čovjeku nerijetko čine bezizlaznima, 
odnosno nerješivima. Često je riječ i o 
ljudskim promišljanjima o tome kamo 
i kako usmjeriti svoj život, koja se 
javljaju i onda kada nam se život čini 
itekako uspješan i svrsishodan. 
Problem i nije toliko u samoj 
čovjekovoj dvojbi kamo usmjeriti svoj 
život i kako se izvući iz kriznih i teško 
podnošljivih životnih situacija 
(mudrost života i jest u tome kako sa 
što manje negativnih posljedica 
prevladati probleme), već što ne vidi 
ili ne želi vidjeti da je najčešći uzrok 
takvih dvojbi i naizgled bezizlaznih 
životnih situacija njegovo nemoralno i 
dvolično ponašanje.  
Ni ljudi Isusova vremena nisu bili 
pošteđeni ovih problema pa su mnogi, 
želeći "oprati ljagu" svog nemoralnog i 
dvoličnog života i riješiti se grižnje 
savjesti, od Ivana Krstitelja tražili 

savjet kako ispravno živjeti. 
Ivanov odgovor otkriva da je 
rješenje ovog pitanja u 

vrijednosno usmjerenom životu 
koji od nas, između ostalog, 
traži da činimo drugima ono 
što želimo da drugi čine nama, 

budemo zadovoljni onime što imamo i 
svoja materijalna dobra dijelimo s 
drugima. Takvo životno djelovanje 
naviještao je i Isus sa željom da naglasi 
značenje ljudskih čina, koji su uvijek 
vrijednosno usmjereni.  
Kao biće slobode, čovjek bi trebao 
spoznati da upravo njegova sloboda 
ima vrijednost koja od njega traži da 
njegovi čini ne budu kratkotrajni i 
isključivo usmjereni na zemaljsko, već 
da imaju dugoročnu i duhovnu 
vrijednost. Zato se nemojmo dati 
zavarati raznim teorijama suvremenog 
društva koje nas često uče da su naši 
čini bezvrijedni, ili u boljem slučaju 
neutralni, jer sve za što čovjek živi i 
čemu teži ima svoju vrijednost, i onu 
moralnu i onu duhovnu. Ako ne živi za 
istinske moralne vrijednosti, čovjek 
duhovno umire. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 

U pripremi za ispovijed 
ne izostavimo  

molitvu za svjetlo  
Duha Svetoga da 

prepoznamo sve što je 

potrebno ispovjediti. 
Također molimo za 

milost dubokog žaljenja i 
kajanja te za hrabrost 

ispravnih odluka.  
Isus se raduje kad nam 

može oprostiti!  
Obraduj ga za 

rođendan! 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 13. prosinca Lucija 9,00 + Milena Mandarić 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 18,30 Zahvala 

PONEDJELJAK, 14. prosinca Ivan od Križa 
6,00 + Slavica i Stjepan Peršin 

Br 24,2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21,23-27 

UTORAK, 15. prosinca Kristijana 6,00 + Jure i Josip Brkljačić, ob. Šešok 

Sef 3,1-2.9-13; Ps 34; Mt 21,28-32 18,30 + Mira, Leo i Dubravko Deisinger 

SRIJEDA, 16. prosinca Euzebije 6,00 + Slavka Turalija 

Iz 45,6b-8.18.21b-25; Ps 85; Lk 7,18b-23 18,30 + Željko Palaić 

ČETVRTAK, 17. prosinca Lazar 6,00 + Martin i Marija Novak  

Post 49,2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17 18,30 + Željko Jakopović 

PETAK, 18. prosinca Malahija 6,00 + Slavka Turalija 

Jr 23,5-8; Ps 72; Mt 1,18-24 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 19. prosinca Urban 6,00 + ob. Đon 

Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71; Lk 1,5-25 18,30 + Mirko Bogović 

NEDJELJA, 20. prosinca Eugen 9,00 + Nada i Stjepan Crneković 

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Mih 5,1-4a; Ps 80; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 18,30 + Ivan, ob. Hampl i Nemec 



KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA 
 

Uz početak Jubileja milosrđa podsjećamo 
da je HBK u siječnju 2014. godine 
Koordinaciji zajednica udruga i štovatelja 
Božjega milosrđa odobrila nove obrasce 
molitava u čast Božjega milosrđa. Kroz 
naš listić upoznat ćemo one najpoznatije, 
od kojih danas donosimo krunicu.  
 
Moli se na običnoj krunici.  
Na prva 3 zrnca krunice:  
Oče naš … Zdravo Marijo … Vjerovanje … 
Slijedi 5 desetica. 
 

Velika zrnca:  
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i 
božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, 
Gospodina našega Isusa Krista, kao 
zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga 
svijeta. 
 

Mala zrnca (10 puta):  
Po njegovoj pregorkoj muci, budi 
milosrdan nama i cijelomu svijetu. 
 

Završetak krunice:  
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni 
Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3 
puta) 
 

Zaključna molitva:  
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova 
kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u 
tebe! 
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! 
Isuse, uzdam se u tebe! (3 puta) 
 

Moli neprestano ovu krunicu koju sam te 
naučio. Onomu tko je bude molio, udijelit 
ću veliko milosrđe u času smrti. 

(Dnevnik sv. Faustine, 687) 
 

Isuse, uzdam se u tebe! 

 
 

Treća nedjelja došašća već je više godina 
odlukom hrvatskih biskupa Nedjelja 
Caritasa. To je prigoda da svojim 
milodarima podupiremo župni, biskupijski 
i nacionalni Caritas i pokažemo 
zajedništvo s našim obiteljima koje trpe 
razne oskudice. Prikupljenim milodarima 
pomozimo im ublažiti grubu 
svakodnevicu. Dajmo svoj prilog: novčani, 
prema mogućnostima, i ne manje važno - 
molitveni. Ovogodišnja Nedjelja Caritasa 
slavi se  pod geslom: Činiti pravicu, 
milosrđe ljubiti i smjerno s Bogom hoditi 
(Mih 6, 8). 
 

Hrvatski Caritas ponovno je pokrenuo 
tradicionalnu nacionalnu božićnu akciju za 
najsiromašnije obitelji: „Za 1000 radosti“. 
NAZOVI donacijski telefon 060 9010 
(cijena 6,25 kn po pozivu, PDV uključen), 
ili  DONIRAJ uplatom na račun Hrvatskog 
Caritasa IBAN: HR40 2340009 
1510126452, kod PBZ-a, poziv na br. 7-15. 
 

Danas završavamo prikupljanje suhe 
hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti u školu do 
večernje mise ili odmah nakon mise u 
Pastoralni centar. Pozivamo sve, koji žele 
pomoći u pripremi i podjeli paketa, da 
večeras nakon mise dođu u Pastoralni 
centar. 
 

Više o akcijama Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije i Hrvatskog Caritasa, te o 
načinu redovitog prikupljanja pomoći 
pogledajte na: 

www.caritas.hr i www.czn.hr. 



ŽUPNI OGLASI – 13. prosinca 2015. 
 

Otvorenje Jubileja milosrđa u 
Zagrebačkoj nadbiskupiji 
 

Na svetkovinu Bezgrešnoga začeća BDM, 
8. prosinca, Sveti Otac je otvorio Svetu 
godinu milosrđa. 
Danas će Vrata milosrđa biti otvorena u 
partikularnim crkvama posebnim 
obredom i slavljima u katedralama diljem 
svijeta. U zagrebačkoj prvostolnici 
otvorenje Jubileja milosrđa započinje u 10 
sati, postajnom liturgijom u vanjskom 
atriju Nadbiskupskog bogoslovnog 
sjemeništa. 
 

Betlehemsko svjetlo dolazi večeras u našu 
Župu, a od sutra će biti u Pastoralnom 
centru. Ponesite svoje svijeće! 
 

Tijekom došašća pozivamo vas na mise 
zornice, svakog jutra u 6 sati. Kapela se 
otvara u 5,30 sati. Nedjeljom nema 
zornica! Na početku zornice molimo 
jutarnju iz Božanskog časoslova.  
Svagdanje večernje i sve nedjeljne mise 
ostaju prema redovitom rasporedu. 
 

Kateheze za odrasle vjernike održavaju se 
srijedom nakon mise.  
 

Zajednica mladih poziva vas ove srijede u 
20,15 sati na molitvu u duhu Taizéa, 
molitveni susret koji će nam poslužiti kao 
duhovna priprava za Božić. Vidimo se u 
našoj kapeli, veselimo se vašem dolasku! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Euharistijsko klanjanje u došašću je 
četvrtkom nakon zornice i od 17 sati. 
 

Božićna ispovijed bolesnih i nemoćnih bit 
će u četvrtak, 17. prosinca, od 9 do 12 
sati. 
 

Velika božićna ispovijed  
djece, mladih i odraslih bit će u subotu, 
19. prosinca, u 16,30 sati, u školi. 
 

Mjesečni susret Schönstattske obitelji bit 
će u subotu, 19. prosinca, u školi, nakon 
večernje mise. Molitva i klanjanje traje 30 
minuta, a potom malo druženja - donesite 
poneki kolačić. 
 

Na Badnjak je posljednja zornica, a 
navečer će mise biti u 20 sati i polnoćka u 
24 sata. 
Na Božić i na blagdan Sv. Stjepana mise 
su u 9 i 11 sati. 
 

Od Božića do 10. siječnja mise će biti u 
školi. Od 1. siječnja 2016. večernja misa 
bit će u 18 sati. Župni ured radit će 
redovito. 
 

U nedjelju, 27. prosinca, u 15 sati, idemo 
na mini-izlet u Čazmu, na imanje obitelji 
Salaj - „Božićna bajka“. Cijena je 70 kuna. 
 

Raspored blagoslova obitelji 
objavljen je na zasebnom listiću i na web 
stranici. Odnesite ga i svojim susjedima! 
 

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


