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Model	luksuznog	života	
Prispodoba	o	siromašnom	
Lazaru	i	bogatašu	ostavlja	
snažnu	poruku	koja	nikoga	
ne	bi	trebala	ostaviti	
ravnodušnim.	Njome	se	
tematizira	problem	
luksuznog	života	prisutan	u	
društvu,	ali	nadasve	u	ljudskoj	svijesti	i	
ponašanju.	Isus	je,	naime,	uočavao	da	
se	oni	koji	posjeduju	zemaljska	dobra	
daju	zarobiti	raskošnim	životom	i	
užicima	koje	ova	dobra	pružaju,	ne	
razvijajući	u	sebi	osjećaj	humanosti	
prema	drugima.	To	ide	do	te	mjere	da	
nisu	sposobni	razviti	niti	onaj	osnovni	
osjećaj	sućuti	prema	ljudima	u	krajnjoj	
potrebi	i	bijedi	jer	uvijek	imaju	
potrebu	utrošiti	stečeni	novac	na	neki	
njima	primarniji	sadržaj.		
Zato	Isus	u	ovoj	prispodobi	govori	o	
bogatašu	koji	se	danomice	gostio	jer	
on	predstavlja	model	luksuznog	
života.	Njegove	oči	i	srce	bijahu	
zatvorene	za	potrebne,	pa	tako	i	za	
siromašnog	i	bolesnog	Lazara.	Nakon	
što	mu	se	okamenila	i	svijest	i	savjest,	
nije	mu	bilo	stalo	da	istinski	sagleda	
situaciju	u	sebi	i	oko	sebe.		
I	mi	živimo	u	društvu	u	kojem	nas	
malo	poučavaju	o	skrbi	za	potrebite,	a	

mnogo	osposobljavaju	za	
razne	vrste	napretka	i	
stjecanja	dobara.	Lako	se	
možemo	osvjedočiti	da	
što	je	društvo	bogatije,	
manje	skrbi	za	potrebite,	
a	više	razvija	sadržaje	i	

načine	zabave.	Umjesto	da	se	odgaja	
čovjeka	kako	da	dijeli	ono	što	može	s	
onima	koji	nemaju,	prioritet	ostaju	
užici	na	koje	se	polaže	zakonito	pravo.	
Što	je	društvo	bogatije,	to	čovjek	
većim	ispraznostima	ispunjava	svoj	
život.	
Isus	nas,	stoga,	želi	upozoriti	na	našu	
sljepoću	uslijed	koje	ne	vidimo	ljude	
oko	sebe,	a	ni	sami	sebe.	Ne	želi	da	
izgubimo	ljudskost	zato	što	nam	
društveni	sustav	nameće	svoje	
kategorije	vrijednosti	i	svoj	ritam	
života.	Dok	trčimo	za	poslom	i	
standardom,	ne	primjećujemo	da	ima	
onih	kojima	treba	naša	pomoć.	Doista,	
mnoge	ostavljamo	pred	vratima	
svojega	srca,	što	se	događa	svaki	put	
kad	nam	u	središtu	nisu	oni	nego	
obveze.	U	tom	slučaju	smo	i	sami	
ostali	pred	vratima	života,	često	bez	
Boga	i	bez	ljudskosti.	

Igor	Herceg,	vjeroučitelj		



	

NAŠA	ŽUPNA	ZAJEDNICA	ZAHVALJUJE	I	MOLI	GOSPODINA 

 za	dobročinitelje	i	siromašne,	za	bolesne	i	nemoćne:	Oče,	proslavi	Ime	svoje!		
 za	novokrštene	Slavka	Kovačića	i	Martu	Pekić.	Roditeljima	čestitamo	na	krštenju	

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

Moram	podnositi	samu	sebe,	kakva	jesam,	sa	svim	svojim	bezbrojnim	nesavršenostima.	Ali	
tražit	ću	način	kako	da	dođem	u	Nebo	malim,	posve	ravnim,	vrlo	kratkim	i	sasvim	novim	
putom.	Htjela	bih	naći	dizalo,	koje	bi	me	dignulo	do	Isusa,	jer	sam	premalena	da	se	penjem	
po	mučnim	stepenicama	savršenstva.	
	

Samo	je	jedno	bezuvjetno	potrebno:	velika,	jaka	i	vjerna	ljubav,	s	kojom	se	ispunjavaju	
svakodnevne	dužnosti,	sasvim	svejedno	gdje	smo	postavljeni:	jesmo	li	u	školi	ili	na	radnom	
mjestu,	kod	kuhinjskog	lonca	ili	u	staji,	služimo	li	bolesnicima	ili	sami	ležimo	bolesni.	
	

Upamti	da	u	Božjim	očima	ništa	nije	maleno.	Sve	što	činiš,	čini	s	ljubavlju.	
	

Zašto	da	nas	opterećuje	što	smo	mi	ništa,	kad	znamo	da	je	Isus	sve.	Naše	ništa	treba	se	
izgubiti	u	Njegovom	neizmjernom	sve.	

Terezija	od	Djeteta	Isusa

RASPORED	MISA	

NEDJELJA,	25.	rujna	 Kleofa	 9,00	 Za	žive	i	pokojne	župljane	

XXVI.	NEDJELJA	KROZ	GODINU	 11,00	 +	Ivan	Koić	

Am	6,1a.4-7;	Ps	146;	1Tim	6,11-16;	Lk	16,19-31	 19,00	 +	Petar	Bilić	
PONEDJELJAK,	26.	rujna	 Kuzma	i	Damjan	

19,00	 Na	nakanu	
Job	1,	6-22;	Ps	17;	Lk	9,	46-50	

UTORAK,	27.	rujna	 Vinko	
19,00	 +	Za	žive	i	pok.	iz	ob.	Đuđik	

Job	3,1-3.11-17.20-23;	Ps	88;	Lk	9,51-56	
SRIJEDA,	28.	rujna	 Vjenceslav	

19,00	 +	Jure	i	ob.	Bazina	
Job	9,1-12.14-16;	Ps	88;	Lk	9,57-62	

ČETVRTAK,	28.	rujna	 Mihael,	Gabriel	i	Rafael	
19,00	 +	Mijo	Šubaša	

Dn	7,	9-10.13-14;	Ps	138;	Iv	1,47-51	

PETAK,	30.	rujna	 Jeronim	
19,00	 Kolektivna	

Job	38,1.12-21;	40,3-5;	Ps	139;	Lk	10,13-16	

SUBOTA,	1.	listopada	 Terezija	od	Djeteta	Isusa	
19,00	 Za	Bornu	

Job	42,1-3.5-6.12-17;	Ps	119;	Lk	10,17-24	

NEDJELJA,	2.	listopada	 Anđeli	čuvari	 9,00	 Za	žive	i	pokojne	župljane	

XXVII.	NEDJELJA	KROZ	GODINU	 11,00	 +	Josip	i	Dragutin	Bermanec	

Hab	1,2-3;	2,2-4;	Ps	95;	2Tim	1,6-8.13-14;	Lk	17,5-10	 19,00	 +	Ana	i	Antun	Kulić	



S	T	E	P	I	N	Č	E	V	O		2	0	1	6.	
 

Hodočašćem	u	katedralu	jučer	smo	
započeli	devetodnevnu	duhovnu	
pripravu	za	ovogodišnje	Stepinčevo.	
Svakog	dana	priprave	program	
započinje	molitvom	krunice	u	18,15	
sati,	nakon	krunice	molimo	litanije	bl.	
Alojzija	Stepinca,	a	u	19	sati	je	misa.		
	

Zajednica	mladih	„Duhovni	kutak	XI“	
organizira	susret	za	mlade,	u	
ponedjeljak,	26.	rujna,	u	19	sati,	u	
župnom	Pastoralnom	centru,	Z.	
Rogoza	1,	pod	geslom	"DAJ	DA	TE	
UPOZNAM".	Svetu	misu,	ispovijed	i	
klanjanje	predvodi	preč.	Marinko	
Miličević,	kancelar	Gospićko-senjske	
biskupije,	duhovnik	Zajednice	Injigo	i	
odgovorni	za	Svećenički	marijanski	
pokret	u	Hrvatskoj,	zajedno	sa	
Stjepanom	Arnušem,	vjeroučiteljem.	
	

U	četvrtak,	29.	rujna,	nakon	mise,	sve	
do	22	sata,	vjernici	će	se	zadržati	u	
euharistijskom	klanjanju,	zahvaljujući	
Gospodinu	za	izdanu	lokacijsku	
dozvolu,	za	preko	10	000	potpisa	i	
pisama	podrške	vjernika	i	štovatelja	bl.	
Alojzija	Stepinca,	te	moleći	da	se	
Ministarstvo	graditeljstva	i	prostornog	
uređenja	o	ovoj	lokacijskoj	dozvoli	
očituje	pozitivno	kako	bi	postala	
pravomoćna.	
	

U	subotu,	1.	listopada,	u	17,30	sati,	u	
predvorju	škole	započinje	Pokorničko	
bogoslužje	u	kojem	nas	Crkva	poziva	
da	se	vratimo	Ocu	milosrđa,	iskusimo	
njegovu	ljubav	i	radost,	te	činimo	
njegova	djela.	Vjernicima	će	za	
ispovijedanje	biti	na	raspolaganju	više	

svećenika.	Kao	i	svake	prve	subote	u	
mjesecu,	pod	misom	će	župljani	
obnoviti	posvetu	Župe	Bezgrešnom	
Srcu	Marijinu.	
	

Zbog	Hodočašća	svećenika	Zagrebačke	
crkvene	pokrajine	u	Mariju	Bistricu,	3.	
listopada,	ove	će	godine	naša	Župa	
proslaviti	svoj	župni	blagdan	u	
nedjelju,	2.	listopada	2016.,	uoči	
godišnjice	proglašenja	blaženim	
kardinala	Alojzija	Stepinca.	Svečano	
misno	slavlje	u	11	sati,	u	predvorju	OŠ	
Jure	Kaštelana,	uz	pratnju	župnih	
zborova,	predvodit	će	preč.	Alojzije	
Žlebečić,	dugogodišnji	župnik	na	Trnju.	
	

Na	Stepinčev	blagdan,	u	ponedjeljak,	
3.	listopada,	misa	je	također	u	19	sati	
u	Pastoralnom	centru,	a	nakon	mise	
vjernici	će	se	u	procesiji	sa	svijećama	
uputiti	na	mjesto	izgradnje	buduće	
župne	crkve	u	parku.	Razmatrajući	
Blaženikove	poruke,	molit	će	za	
proglašenje	svetim	bl.	Alojzija	Stepinca	
i	za	izgradnju	župne	crkve.		
Molitvu	u	parku,	pod	Stepinčevim	
geslom:	"GOSPODINU	BOGU	SE	NE	
ŽURI,	ALI	ON	NIKADA	NE	ZAKASNI",	
animirat	će	mladi	naše	Župe,	a	
sudjelovat	će	i	don	Damir	Stojić	i	p.	Ike	
Mandurić,	dok	će	glazbeni	dio	
predvoditi	grupa	Božja	pobjeda,	iz	
svetišta	Svete	Mati	Slobode.	
	

Pozivamo	vas	da	i	ove	godine,	prema	
svojim	mogućnostima,	sudjelujete	u	
pripremi	i	proslavi	blagdana.	Pozovite	
svoje	susjede	i	prijatelje	na	ova	slavlja,	
a	posebno	na	Molitvu	u	parku.	



ŽUPNI	OGLASI	–	25.	rujna	2016.	
	

Dok	Ministarstvo	graditeljstva	i	
prostornog	uređenja	razmatra	projekt	
naše	crkve	i	parka,	mi	i	dalje	
zahvaljujemo	Gospodinu	na	već	
postignutome	i	molimo	da,	pošto	ova	
lokacijska	dozvola	postane	pravomoćna,	
što	prije	započne	izgradnja.	
	

Prošle	nedjelje	prikupili	smo	2.300	kuna	
za	sudjelovanje	naše	ekipe	u	Katoličkoj	
malonogometnoj	ligi	(KMNL).	Hvala	
svima!	
	

Pozivamo	buduće	prvopričesnike	na	
nedjeljnu	misu	u	9	sati,	a	buduće	
krizmanike	na	nedjeljnu	misu	u	19	sati.	
	

Pozivamo	odrasle	osobe	koje	žele	
postati	katolici	da	se	tijekom	ovoga	
mjeseca	prijave	u	program	priprave.	
Više	informacija	u	Župnom	uredu.	
	

Danas	završava	akcija	prikupljanja	suhe	
hrane	i	higijenskih	potrepština	za	
najugroženije	župljane.	Svoje	darove	ili	
novčani	prilog	možete	donijeti	u	školu	
prije	bilo	koje	mise.	Pozivamo	sve	koji	
žele	pomoći	da	dođu	nakon	večernje	
mise	u	Pastoralni	centar.	
	

Klub	veterana	148.	brigade	HV-a	poziva	
u	nedjelju,	2.	listopada,	na	24.	
hodočašće	vojno-redarstvenih	snaga	
RH	i	hrvatskih	branitelja	u	Mariju	
Bistricu,	gdje	će	misa	biti	u	10,30	sati.	
Prijave	kod	Ivana	Samardžije,	091/6107-
995.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

25.	obljetnica	ustrojavanja	148.	br.	HV	
	

Klub	veterana	148.	br.	HV,	Zagreb-Trnje,	
svake	godine	obilježava	6.	listopada	-	
Dan	utemeljenja	148.	br.	HV,	koju	su	
većinom	popunjavali	Hrvatski	branitelji	
iz	naše	četvrti	Trnje.	Tijekom	
Domovinskog	rata	od	1991.	do	1995.	
godine	kroz	148.	br.	HV	prošlo	je	oko	
5.500	ljudi,	a	16	Hrvatskih	branitelja	
ugradilo	je	svoje	živote	u	temelj	našeg	
zajedničkog	sna	–	slobodne	domovine	
Hrvatske.	
Ove,	2016.	godine	obilježavanje	25.	
godišnjice	ustrojavanja	148.	br.	HV	
održava	se	6.	i	8.	listopada.	Uz	poziv	
svim	hrvatskim	braniteljima,	djeci	i	
mladima,	te	svim	susjedima	s	Trnja,	
program	smo	zamislili	sljedećim	redom:	
	

1.	U	četvrtak,	6.	listopada,	u	18,30	sati,	
sv.	misa	zadušnica	za	poginule	hrvatske	
branitelje	pripadnike	naše	148.	brigade	
HV,	sve	ostale	hrvatske	branitelje	i	
Domovinu	bit	će	u	župnoj	crkvi	Krista	
Kralja,	Trg	kardinala	Franje	Šepera.	
Svake	godine	smo	u	drugoj	župi	na	
Trnju.	
2.	U	subotu,	8.	listopada,	u	16	sati	-	
svečano	postrojavanje	pripadnika	148.	
br.	HV,	ispred	prostorija	Kluba	veterana	
148.	br.	HV,	Kruge	9,	i	hodnje	ulicama	
Trnja	do	Spomen	obilježja	poginulim	
Trnjanima	u	Ulici	Cvijete	Zuzorić	1.	U	17	
sati	početak	protokola	uz	nazočnost	svih	
Trnjana	i	gostiju	polaganjem	cvijeća,	
svijeća	i	molitvom	na	spomen-obilježju.	
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