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Oživjeti nakon smrti 
 

Kada izgubimo blisku i 
voljenu osobu, kao da smo 
izgubili onaj najintimniji i 
najdublji dio sebe. 
Obuzima nas neopisiva bol 
zbog gubitka tjelesnog 
kontakta i emotivne 
povezanosti s tom 
osobom. Kada majka 
izgubi sina, taj gubitak 
zasigurno je još bolniji. Isusovo 
oživljavanje sina udovice iz Naina, koji 
je bio preminuo, izraz je Božje dobrote 
prema poniznima, te sućuti i 
poštovanja prema ožalošćenim 
ženama koje ionako u ondašnjem 
židovskom društvu nisu bile dovoljno 
priznate i poštovane.  
Za puno razumijevanje događaja valja 
imati na umu ondašnje židovsko 
uvjerenje da je bolest ili prerana smrt 
Božja kazna dotičnom za njegove 
javne ili tajne grijehe. Kad je umirala 
mlada osoba do dvadesete godine, to 
se smatralo kaznom Božjom za grijehe 
roditelja. Ovo znači da su vjernici 
Naina udovicu i njezina sina smatrali 
kažnjenim grešnicima.  
Ovakvo pogubno razmišljanje, koje su 
kroz povijest zagovarali i neki kršćani 

krivo se pozivajući na dogmu 
o istočnom grijehu, Isus 
ispravlja. Isus je Gospodin 
zato što vidi tugu prezrene 
udovice i pokazuje prema 
majci poštovanje: najprije 
tješi majku, a onda u znak 
da ozbiljno misli oživljava 
njezina sina. Ovo znači da je 
Isus svojim djelima i riječima 

podsjećao na Boga pa se ljudi nisu 
usudili slaviti Isusa nego Boga čiju je 
dobrotu on objavljivao i uprisutnjivao.  
Isus, koji ispravlja krivi vjernički 
mentalitet u vezi s razlogom nesreća u 
obiteljima, traži od nas da ne sudimo 
kako ne bismo bili osuđeni. Njegova 
sućut prema majci udovici, koja se ne 
svodi na lijepe riječi, trebala bi nas 
nadahnjivati u opažanju i iscjeljivanju 
ljudskih nevolja. Ne nekih dalekih i 
nepoznatih ljudi s njihovim tihim i 
glasnim suzama, nego nevolja ljudi 
koje susrećemo u svom životnom 
krugu. Upravo pomoći izliječiti ljudske 
nevolje često znači oživjeti čovjeka iz 
duhovne smrti u kojoj se našao.  
Ima li plemenitije radnje koju možemo 
učiniti? 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA  
ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 

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

 za crkveno vjenčane Milu i Ljiljanu Josipu 
Žarak. Čestitamo mladencima i njihovim 
obiteljima te molimo za Božji blagoslov i zaštitu 
u njihovu zajedničkom životu! 

 za novokrštenu Lauru Jelić. Roditeljima 
čestitamo na krštenju djeteta, a novokrštenici 
želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne 
zajednice! 

 za pokojne Šteficu Hruška i Mariju Šmitran, 
koje smo pokopali prošloga tjedna, i druge, čija 
je godišnjica smrti ovih dana, molimo: Pokoj 
vječni daruj im, Gospodine! 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 5. lipnja Bonifacije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

X. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun Novak 

1Kr 17,17-24; Ps 30; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 19,00 + Fanica Zaninović 

PONEDJELJAK, 6. lipnja Norbert  
 Nema mise 

1Kr 17,1-6; Ps 121; Mt 5,1-12 

UTORAK, 7. lipnja Robert 
19,00 + Josip Kovač 

1Kr 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16  

SRIJEDA, 8. lipnja Medard 
19,00 + Ana Šignjar 

1Kr 18,20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19 

ČETVRTAK, 9. lipnja Efrem 
19,00 

+ Jozo, Matija (ž), Tihomir i 
Anica 1Kr 18,41-46; Ps 65; Mt 5,20-26 

PETAK, 10. lipnja Ivan Dominici 
19,00 Kolektivna 

1Kr 19,9a.11-16; Ps 27; Mt 5,27-32 

SUBOTA, 11. lipnja Barnaba 
19,00 

Za pokojne kojih se nitko ne 
spominje Dj 11,21b-26; 13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13 

NEDJELJA, 12. lipnja Leon 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 Na nakanu 

2Sam 12,7-10.13; Ps 32; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3 19,00 + Ante Perica 



Pismo roditeljima vjeroučenika 
 

Dragi roditelji, braćo i sestre, 
dok završava jedna školska godina, već se 
planira sljedeća te je u tom planiranju 
potrebno razmišljati o bitnim pretpostavkama 
koje se tiču školovanja i odgoja vaše djece. 
Zato vam se obraćamo ovim pismom, da bismo 
naglasili na što trebate pripaziti, osobito kao 
katolički vjernici. 
U skladu s obvezama što ih predviđa školski 
sustav, već je sada nužno donijeti i one odluke 
koje se odnose na pohađanje vjeronauka u 
školi, posebno ako vaše dijete iduće godine 
započinje osnovnoškolsko ili srednjoškolsko 
obrazovanje.  
Naime, ako se vaše dijete upisuje u prvi razred 
osnovne ili srednje škole, važno je da zatražite i 
ispunite anketni list koji vam je škola dužna 
ponuditi pri upisu. U tome anketnom listu 
naznačite da želite da vaše dijete pohađa 
katolički školski vjeronauk. Školski je vjeronauk 
predmet koji je dan na izbor, a vašim izborom 
postaje obveznim predmetom. Time svome 
djetetu omogućujete da u okviru školskoga 
programa dublje upoznaje svoju vjeru i da se 
izgrađuje na vrijednostima kršćanskoga odgoja.  
Ako ste anketu, u kojoj izražavate svoju odluku 
da vaše dijete pohađa školski vjeronauk, 
ispunili na početku prvoga razreda osnovne 
škole, anketu nije potrebno ispunjavati svake 
iduće godine. Ako se, pak, vaše dijete upisuje u 
prvi razred srednje škole, anketni list potpišite 
zajedno sa svojim djetetom. 
Kao biskupi, dužni smo također reći da je 
vjeronauk u školi na području naših biskupija 
jedan od uvjeta za primanje sakramenata svete 
pričesti i svete potvrde. Tu napomenu 
smatramo važnom, budući da su školski 
vjeronauk i župna kateheza usklađeni tako da 
na različite načine pripremaju djecu za život u 
Crkvi i u društvenoj zajednici. Ako biste iz 
nekoga razloga ispisali svoje dijete iz školskoga 
vjeronauka, svakako biste time njemu nanijeli 
duhovnu štetu. Naglašavamo to i radi 
izbjegavanja kasnijih poteškoća ili 
nesporazuma koji se mogu susresti prigodom 
neposrednoga pripremanja za slavljenje 
sakramenata u župi.  

Dragi roditelji, ističući i cijeneći vaše napore i 
odgovornost za odgoj i obrazovanje vlastite 
djece, želimo očitovati svoju blizinu vašim 
nastojanjima, prateći ih brigom za kršćanski 
odgoj koji se ostvaruje ponajprije u obitelji, ali 
jednako tako i u župnoj zajednici, kao i u 
školskim ustanovama. 
Vaša je uloga nezamjenjiva i vaše je pravo da 
sudjelujete u izboru odgojno-obrazovnih 
sadržaja za svoje dijete neotuđivo, premda 
smo svjedoci da postoje pokušaji da se to 
roditeljsko pravo ospori i da netko drugi 
odlučuje o tome kako će se poučavati i odgajati 
vaša djeca. 
Dobro nam je poznato da je vjerski odgoj važna 
sastavnica unutar cjelovitog odgoja i 
obrazovanja jer on, ne samo da daje potrebno 
znanje o vjerskim sadržajima, nego i odgaja za 
one vrijednosti koje izgrađuju djecu i mlade u 
moralno-duhovnoj dimenziji njihova života. To 
je moguće steći upravo sudjelovanjem u 
vjeronaučnoj nastavi. 
Školski vjeronauk, kako u osnovnoj tako i u 
srednjoj školi, nije tek povijest religija niti opća 
religijska kultura, nego upoznavanje katoličke 
vjere. Učenici u školskome vjeronauku imaju 
mogućnost upoznati sadržaj i značenje 
katoličke vjere za svoj osobni život, ali i uvidjeti 
doprinos kršćanstva u razumijevanju smisla 
ljudskoga života, u suočavanju sa suvremenim 
pitanjima hrvatske povijesti, kulture i 
nacionalnog identiteta. Učenici se u školskome 
vjeronauku upoznaju i s drugim religijama i 
kulturama, odgajajući se za međusobno 
razumijevanje, poštivanje i dijalog.  
Cijenjeni roditelji, premda ćete naići na razne 
prigovore, na pritisak pojedinih medija koji 
stvaraju negativnu sliku o vjeronauku u školi, 
molimo vas da ne zanemarite roditeljski poziv 
koji vam je Bog povjerio.  
U suradničkoj odgovornosti želimo i dalje 
poboljšavati vjeronauk u školi, nošeni 
Radosnom viješću Isusa Krista. 
Odajući vam priznanje za sve što činite za 
dobro svoje djece, a posebno za njihov vjerski 
odgoj, srdačno vas u Gospodinu pozdravljamo i 
zazivamo na vas i vašu obitelj Božji blagoslov. 
 

Vaši biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine 



ŽUPNI OGLASI – 5. lipnja 2016. 
 

Danas je novi susret djece školske dobi 
u dvorani Pastoralnoga centra, u 10,30 
sati, posljednji u ovoj školskoj godini. 
Pozivamo sve koji su, bar povremeno, 
dolazili da se pridruže ovom slavlju.  
Tko može, neka ponese grickalice 
(jestive )! 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo za 
duhovna zvanja. 
 

Ove srijede, 8. lipnja, održat će se 
posljednji susret mladih u ovoj 
pastoralnoj godini. Tema ovotjednog 
susreta: "Retrospektiva ili što smo radili 
u 2015./16. - the best of".  
Bit će to i prilika za neformalno 
druženje. Svi ste pozvani, a mi se 
veselimo vašem dolasku! 
 

Naša Župa ponovno organizira akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Svoje darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka 9. do subote 11. 
lipnja, od 18 do 19 sati, u Pastoralni 
centar, a u nedjelju, 12. lipnja, 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. 
 

Svakog 10. u mjesecu častimo bl. 
Alojzija Stepinca, zaštitnika naše Župe. 

 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u petak, 10. lipnja, nakon mise. 

 
 
 
 

 

Dekanatsko hodočašće na TRSAT bit će 
u subotu, 11. lipnja. Polazak je u 6 sati, a 
cijena 100 kn. 

 

Sljedeće nedjelje u 9 sati slavimo misu 
zahvalnicu za kraj školske godine. 
Pozivamo sve učenike, učitelje i 
nastavnike, školske djelatnike i roditelje! 
 

Projekt "Korak za život" Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije pomaže 
socijalno ugroženim obiteljima s 
područja Zagrebačke nadbiskupije u 
opremanju novorođenčadi osiguravajući 
im higijenske potrepštine, te opremu i 
hranu. S obzirom na velike potrebe u 
provedbi projekta prikupljamo donacije 
dobročinitelja i u župama Zagrebačke 
nadbiskupije.  
Svi dobročinitelji i ljudi dobre volje koji 
žele pomoći mogu od 15. do 19. lipnja 
2016. donijeti donacije potrepština za 
djecu i novorođenčad, a najveća je 
potreba za sljedećim: pelene, dječja 
kozmetika, dječja hrana i bočice, kolica i 
krevetići. 
 

LJETNI RASPORED 
od 19. lipnja do 14. kolovoza 

 

Mise: od utorka do subote u 19 sati, 
nedjeljom u 9 i u 19 sati;  
Župni ured: od utorka do petka nakon 
mise. 
 

U subotu, 25. lipnja, idemo u svetište 
Majke slavenskih naroda, u MARIAZELL. 
Polazak je u 5 sati, a cijena 180 kn. 
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