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Ljubite jedni druge! 
 

Ljubav je najintimnija i 
najosobnija ljudska 
stvarnost u kojoj osoba 
"izlazi iz sebe" i predaje se 
u potpunosti drugome 
("darivanje samog sebe 
drugome"). Ljubav nije 
„realna“, ali je vrlo 
konkretna stvarnost. Ona 
nije djeljiva, ali je 
darovana i očituje se znakovima i 
činima dobra. Zbog posvemašnjeg 
darivanja, ljubav zahtijeva žrtvovanje 
za drugog i zbog toga često donosi bol. 
U konačnici, ljubav je osjećaj koji 
dolazi iz "dubine" jednog bića i ulazi u 
"dubinu" drugoga. Svoju ljubav čovjek 
u potpunosti može ostvariti samo ako 
je usmjerena prema drugome. Ljubav 
je, stoga, nešto zahtjevno i vječno, te 
upućeno na drugog, a nikako nešto 
lagodno i privremeno, čiji se smisao 
može pronaći u samom sebi. 
Neposredno pred svoju smrt, Isus je 
učenicima govorio o svojoj uskrsnoj 
proslavi u svjetlu ljubavi. Tada im 
daruje novu zapovijed ljubavi, čime 
otkriva što znači apsolutno ljubiti 
nekoga, ljubiti ga do kraja. Zapovijed 
ljubavi postojala je i u Starom zavjetu 

(usp. Lev 19,15), ali u 
Isusovoj zapovijedi novost je 
što Isus ljubav proglašava 
sažetkom svih zapovijedi i 
time omogućuje svim ljudima 
da napreduju u svetosti. Svi 
mogu ljubiti Boga i bližnjega, 
i upravo zato Isus traži ljubav 
kao što on ljubi.  
Naša ljudska ljubav često je 

okrenuta onoj fizičkoj, psihičkoj i 
emotivnoj dimenziji, zanemarivši onu 
duhovnu. A čovjek je zapravo onoliko 
istinski razvijen i potpun koliko je 
duhovan njegov život. Isus je toliko 
ljubio ljude i svog nebeskog Oca da je 
svjesno otišao u smrt i po vječnoj 
Očevoj ljubavi bio uskrišen od mrtvih i 
uzdignut do Boga. Na taj način Isus se 
proslavlja po svojoj posvemašnjoj, 
savršenoj i vjernoj ljubavi prema Bogu 
i čovjeku, čime nam daje uzor našeg 
djelovanja u ljubavi.  
Kada govorimo o ljubavi, uvijek bismo 
trebali imati pred očima ljubav kojom 
je Isus obasuo nas. Onu posvemašnju i 
bezuvjetnu ljubav prema drugome. 
Pred nama uvijek stoji izazov i ljepota 
takvog življenja ljubavi. 

Igor Herceg, vjeroučitelj



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenu Saru Brigitu Šuman. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, 

a novokrštenici želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice! 
 

TEČAJ ZA LITURGIJSKE ČITAČE 
 

Na tečaju za liturgijske čitače ovoga tjedna poslušali smo kratko predavanje o govornim 
vrednotama: tempu, intonaciji, glasnoći i stankama koje trebamo primjenjivati tijekom 
čitanja, a nakon toga doznali smo pravila neverbalne komunikacije za liturgijske čitače, 
odnosno, naučili smo kakav treba biti govor našega tijela tijekom čitanja. Povezano s tim, 
naučili smo vježbe kojima ćemo u buduće „razbijati“ strah i tremu prije nego što započnemo 
s čitanjem teksta. Kako bismo sve naučene tehnike primijenili, „za mikrofonom“ smo na 
konkretnim biblijskim tekstovima učili metodom pokušaja i pogreške jedni od drugih.  
Ako još uvijek vremenski niste uspjeli doći na tečaj, a željeli biste čuti više o pravilima 
naglašavanja u hrvatskome jeziku na konkretnim biblijskim tekstovima te naučiti ponešto o 
ulozi liturgijskoga čitača i bontonu u liturgijskome čitanju, pridružite nam se u ponedjeljak 
25. 4. nakon mise te u subotu 30.4. od 16 do 18 sati.

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 24. travnja Fidelis 9,00 Za žive i pokojne župljane 

5. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ivo Čukelj, Alojzije i Franjo Dinjar 

Dj 14,21b-27; Ps 145; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35 19,00 + Milica Čujko i Jasminka Samoran 

PONEDJELJAK, 25. travnja Marko evanđelist 
19,00 + Marko Benak 

1Pt 5,5b-14; Ps 89; Mk 16,15-20 

UTORAK, 26. travnja Majka dobrog savjeta 
19,00 + Marko Šejić 

Dj 14,19-28; Ps 145; Iv 14,27-31a 

SRIJEDA, 27. travnja Ozana Kotorska 
19,00 + ob. Pendić i Vlašić 

Dj 15,1-6; Ps 122; Iv 15,1-8 

ČETVRTAK, 28. travnja Petar Chanel 
19,00 + Eva, Marija i Manda 

Dj 15,7-21; Ps 96; Iv 15,9-11 

PETAK, 29. travnja Katarina Sijenska 
19,00 Kolektivna 

1Iv 1,5-2,2; Ps 103; Mt 11,25-30 

SUBOTA, 30. travnja Pio V. 10,30 SLAVLJE POTVRDE 

Dj 16,1-10; Ps 100; Iv 15,18-21 19,00 + Ivica i Olga, ob. Pantlik i Vajdička 

NEDJELJA, 1. svibnja Josip Radnik 9,00 Za žive i pokojne župljane 

6. VAZMENA NEDJELJA 11,00 Ob. Soldo i Brkić 

Dj 15,1-2.22-29; Ps 67; Otk 21,10-14.22-23; Iv 14,23-29 19,00 + Stjepan Paunović 



SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA  
 

U pripravi za sakrament Potvrde budimo 
otvoreni darovima Duha Svetoga! 
 

MUDROST: “mudar” je čovjek sposoban 
razlikovati važno od nevažnoga u životu; 
sposoban je uživjeti se u drugoga i iznutra 
“vidjeti” i “čuti” ono najdublje u njemu; 
“mudar” je čovjek sposoban u Božjem 
svjetlu “gledati” i “prosuđivati” cjelokupnu 
stvarnost. 
 

RAZUM: “razuman” čovjek “otvoren” je i 
kritičan u razumijevanju sebe, svijeta i 
ljudi; sposoban je “čuti” i razumjeti Božju 
riječ koja nam se na različite načine 
objavljuje (osobito Riječ koja nam je 
objavljena u Isusu Kristu). 
 

SAVJET: čovjek koji ima “dar savjeta” 
sposoban je savjetom pomoći drugome u 
donošenju njegova osobnog mišljenja i 
osobne odluke, osobito u važnim 
trenucima njegova života; imati “dar 
savjeta” znači također biti sposoban 
primati savjet od drugoga i, osobito, tražiti 
“savjet” u slušanju Božje riječi. 
 

JAKOST: “jak” čovjek sposoban je hrabro 
živjeti ljudsku i kršćansku istinu; dosljedan 
je i sposoban izdržati i onda kad je teško 
vjerovati i nadati se; svoje povjerenje i 
svoju ljubav prema Bogu i ljudima temelji 
na Božjoj vjernosti i ljubavi. 
 

ZNANJE: čovjek s “darom znanja” traži i 
radosno prihvaća istinu; prepoznaje i “zna” 
ljude, svijet i Boga u njihovoj najdubljoj 
stvarnosti; “priznaje” drugoga i raduje se 
kad nasluti bogatstvo njegove osobe. 
 

POBOŽNOST: istinski “pobožan čovjek” živi 
u najintimnijoj povezanosti s Bogom. Bog 
je za njega Otac kome se smije bez straha i 
s ljubavlju obraćati. 
 

STRAH BOŽJI: “dar straha Božjega” 
(“strahopoštovanja”) čini nas sposobnima 
da shvaćamo i doživljavamo Boga kao 
najdublju i najveću Tajnu, kao “Prisutnog” i 

kao “Nedostupnog” (Bog nam je “bliži od 
nas samih”, ali nam je i neizrecivo “dalek” 
jer je neizrecivo “drugačiji” i “veći” od nas); 
biti ispunjen “strahom Božjim” znači 
također biti ispunjen “strahom od grijeha”, 
tj. ne biti ravnodušan prema grijehu i zlu, 
nego se svim snagama zalagati za stvaranje 
novog Božjeg svijeta među ljudima. Mogli 
bismo reći da je “dar straha Božjega” i novo 
ime za ljubav prema Bogu: bojimo se 
uvrijediti Boga i izgubiti njegovo 
prijateljstvo jer ga ljubimo; ljubav je 
pažljiva. 
 

MOLITVA KARDINALA STEPINCA 
 

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa 
svojom milošću i svetom ljubavi i daj mi dar 
mudrosti, da sa slašću razmatram Božje 
istine, i da mi Bog bude jedino mjerilo u 
prosuđivanju svih božanskih i ljudskih 
stvari. 
Daj mi dar razuma, da što dublje zaronim 
duhom svojim u otajstvo svete vjere koliko 
je to u ovom zemaljskom životu moguće. 
Daj mi dar savjeta, da se uklanjam 
zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da 
uvijek prigrlim što je većma na slavu Božju 
i naše spasenje. 
Daj mi dar jakosti, da osobitom odlučnošću 
svladam sve napasti i ostale zapreke u 
duhovnom životu. 
Daj mi dar znanja, da pravo spoznam što i 
kako treba da vjerujem i da ne odem 
stranputicom u duhovnom životu. 
Daj mi dar pobožnosti, da Bogu, svetima i 
službenicima Crkve dužno štovanje i čast 
iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u 
pomoć pritječem! 
Daj mi dar straha Božjega, da se čuvam 
grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz 
sinovskog poštovanja prema Božjem 
Veličanstvu. 
 



ŽUPNI OGLASI – 24. travnja 2016. 
 

Danas je novi susret djece školske 
dobi u Pastoralnom centru, s 
početkom u 10,30 sati.  
Pozivamo djecu da se uključe! 

 

Odgovarajući na poziv pape Franje, 
danas se u svim katoličkim crkvama 
Europe prikupljaju milodari za 
pomoć ukrajinskom narodu. Hvala 
svim darovateljima! 

 

Zajednica mladih „Duhovni kutak“ 
ponovno u našoj Župi organizira 
molitvenu večer za mlade, u utorak, 
26. travnja, s početkom u 20 sati. 
Program i misu predvodit će 
Marinko Miličević, kancelar 
Gospićko-senjske biskupije i 
duhovnik Zajednice Injigo. Dođite! 

 

Roditeljski sastanak za 
prvopričesnike bit će u srijedu, 27. 
travnja, u 19,30 sati.  

 

Zajednica mladih nastavlja svoje 
susrete srijedom u 20 sati, ciklusom 
'Kršćanstvo i druge religije'. Tema 
ovotjednog susreta je odnos 
kršćanstva i islama.  
Veselimo se tvojem dolasku! 

 

Euharistijsko klanjanje je 
četvrtkom od 18 do 19 sati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLAVLJE POTVRDE bit će u subotu, 
30. travnja, u 10,30 sati. Potvrditelj 
je mons. Stjepan Baloban, pročelnik 
Katedre socijalnog nauka Crkve na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
u Zagrebu. Molimo za potvrđenike, 
njihove obitelji i kumove! 
 
Potvrditelj:  I., primi Pečat Dara 

Duha Svetoga! 
Potvrđenik:  Amen. 
Potvrditelj:  Mir tebi! 
Potvrđenik:  I s duhom tvojim! 

 

Započinju svibanjske pobožnosti. 
Dođite svakog dana na marijansku 
krunicu i litanije prije večernje mise, 
u 18,15 sati. 

 

U četvrtak, 5. svibnja, održat će se 
17. sjednica Župnoga pastoralnog 
vijeća, a započinje misom u 19 sati. 

 

U subotu, 7. svibnja, održava se 
hodočašće kruničara na Mariju 
Bistricu. Polazak je ispred škole u 8 
sati. Karte po cijeni od 50 kuna 
mogu se kupiti u Župnom uredu. 

 

U nedjelju, 8. svibnja, na rođendan 
bl. Alojzija Stepinca, u našoj će župi 
biti cjelodnevno euharistijsko 
klanjanje. Pokloni se! Zahvali! Moli! 

 

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, 17-18,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


