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Isus kao Kralj savjesti 
Vjerojatno smo i mi 
vjernici danas izvor 
čuđenja u svijetu dok 
slavimo Krista kao 
kralja, odnosno kada 
uz zakonitu ljudsku 
vlast imamo potrebu ispovijedati i 
Boga za svog kralja. Nisu rijetki ni oni 
koji u tome vide eventualno 
ugrožavanje ovlasti zemaljske vlasti u 
vršenju njihova poslanja, te im više 
smeta kada se vjernici klanjaju Bogu 
kao kralju, nego da im zemaljska vlast 
nametne svoj totalitarizam. Stoga 
slaviti Krista kao kralja postaje 
izazovno, jednako kao što je izazovno 
potražiti načine njegova kraljevanja.  
Naš Učitelj nam je svojim riječima i 
životom dao jamstvo da nije došao 
uzeti zemaljsku vlast i doista je bio 
dosljedan u svemu što je govorio. A od 
onih koji su mu povjerovali uvijek je 
tražio poštovanje prema zakonitoj 
zemaljskoj vlasti, dobro poznavajući 
granice koje nijedna zemaljska vlast ne 
bi smjela prelaziti. To znači da Isus 
civilnoj vlasti ne daje za pravo da bude 
totalitarna, isključiva ili da služi samo 
jednom dijelu naroda ili interesima 
jednog dijela građana, niti je smatra 

jedinom vlašću i ne 
dopušta joj osporavati 
potrebu da ljudi spoznaju 
i onu drugu vlast koja 
postoji za njih, a to je 
duhovna - Božja vlast na 

zemlji. Doista, Bog je stvorio savjesti i 
on ih posvećuje istinom o životu i 
upravlja stvarnome dobru, te je jedini 
moćan obdariti ih spasenjem. Bog je 
onaj koji savjestima daje snagu kad 
trpe, koji im daje slobodu kad ih ljudi 
zarobljavaju u svoje mreže, koji ih 
liječi kada su ranjene. Jer čist obraz i 
slobodna savjest najveća su dobra 
našeg života koja nas uzdižu do 
kraljevskog dostojanstva. Krist je 
došao među nas ljude, ne samo da nas 
pouči pokornosti zakonitim civilnim 
vlastima, nego da nas nauči kraljevati i 
gospodariti životom kao gospodari 
vlastite savjesti i vlastitih životnih 
vrijednosti. Svojim dolaskom među 
ljude Isus je uspostavio vladavinu 
svoga kraljevstva u savjestima i srcima 
ljudi postavši tako kraljem savjesti i 
ljudskih srca. Od tada naše savjesti 
postaju nepovrediva svetišta Božje 
prisutnosti.  

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštene Anu Matanić, Antu Protuđera i Filipa Karla Grgurića. Roditeljima 

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

 za pokojnu Mariju Bartolac, koju smo pokopali prošlog tjedna, i druge, čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 

 

KNJIŽARA 'RITA' PREPORUČUJE 
 

Koliki danas kažu da vjeruju u Boga, tj. da imaju vjeru, a ipak ne vjeruju da već sada 
posjeduju vječni život. Vjeruju li zaista? 
Božja je riječ savršeno jasna. Ako imam vjeru ili ako vjerujem - spašen sam. Čak i ne 
dolazim na sud (Iv 5, 24 ): prešao sam iz smrti u život. Postigao sam pravednost. Imam 
vječni život. I sve je to po milosti. Ničim nisam zaslužio i ne mogu se hvalisati. Zar nije 
divno imati taj DAR VJERE? Imam li u svojem srcu to divno pouzdanje da sam spašen i da 
neću morati na sud? Jesu li moje oči uprte u nebesku domovinu u iščekivanju susreta sa 
Spasiteljem i Otkupiteljem?   (Iz: Josip Lončar, Karizma vjere) 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 20. studeni  9,00 Za žive i pokojne župljane 

KRIST KRALJ 11,00 + Marko Šejić 

2Sam 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 18,00 + Josipa i ob. Bračun 

PONEDJELJAK, 21. studenoga Prikazanje BDM 
 Nema mise 

Zah 2,14-17; Lk 1,46-55; Mt 12,46-50 

UTORAK, 22. studenoga Cecilija 
18,00 + Paula i Zlatko Zupančić 

Otk 14,14-19; Ps 96; Lk 21,5-11 

SRIJEDA, 23. studenoga Klement 
18,00 + Ivan Mlakar 

Otk 15,1-4; Ps 98; Lk 21,12-19 

ČETVRTAK, 24. studenoga Andrija Dung-Lac 
18,00 + Ivan i Anica Brkić 

Otk 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100; Lk 21,20-28 

PETAK, 25. studenoga Katarina 
18,00 Kolektivna 

Otk 20,1-4.11-21,2; Ps 84; Lk 21,29-33 

SUBOTA, 26. studenoga Ivan  Berchmans 
18,00 

+ Stanko, Elizabeta, Paula i 
ob. Kovač i Kadoić Otk 22,1-7; Ps 98; Lk 21,34-36 

NEDJELJA, 27. studeni Virgilije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Tomo Kukuruzović 

Iz 2,1-5; Ps 122; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44 18,00 + Marko i Desa Martinović 



SVETA CECILIJA, ZAŠTITNICA 

GLAZBENIKA I PJESNIKA 
 
Spomendan svete Cecilije, zaštitnice 
glazbe i glazbenika, a posebno onih koji 
svojim glazbenim umijećem pridonose 
ljepoti svete mise i drugih liturgijskih 
slavlja, slavimo 22. studenoga. Njezino 
ime nađeno je u najstarijim popisima 
kršćanskih mučenika. 
Prema legendi, sveta Cecilija (rođena poč. 
3. st. u Rimu) podrijetlom iz patricijske 
obitelji, prije smrti svoj je imetak ostavila 
siromasima, a kuću Crkvi, na čijem je 
mjestu danas bazilika u Trastevereu. 
Svetica je odgojena kao kršćanka. Svoje 
djevičanstvo zavjetovala je Bogu. 
Međutim, roditelji su je dali u brak s 
mladim plemićem Valerijanom, 
poganinom, kojemu je otvoreno, na sam 
dan vjenčanja, priznala da je kršćanka te 
da se na poseban način zavjetovala Bogu i 
da ima kraj sebe anđela koji joj pomaže 
održati to obećanje i koji bi ga kaznio ako 
pokuša prekršiti njezin zavjet. No, ako je 
bude poslušao, Bog će ga nagraditi. 
Valerijan je, ne samo pristao na održanje 
zavjeta, nego se poželio krstiti. Krstio ga je 
i poučio papa Urban I. (222. g. – 230. g.) 
skrivena u katakombama zbog progona 
kršćana. 
Na povratku s krštenja oboje su vidjeli 
anđela koji ih je okrunio krunom od ruža i 
ljiljana. Nedugo nakon toga i Valerijanov 
brat Tiburcije krstio se te su obojica, 
nakon što su odbili žrtvovati rimskim 
bogovima, osuđeni na smrt kao kršćani, 
zajedno s obraćenim rimskim časnikom 
Maximusom. Cecilija ih je pokopala, nakon 
čega je i sama uhvaćena i dovedena pred 
sud. Zatvorili su je u kupaonicu u njezinoj 
vlastitoj kući s namjerom da se tamo 
uguši, no ona je ostala neozlijeđena. 

Ponovno je osuđena na odrubljivanje 
glave. Krvnik joj nije uspio oduzeti život 
niti nakon trećeg zamaha. Četvrti put više 
nije smio zamahnuti zbog zakona. Cecilija 
je ostala živa tri dana i za to je vrijeme 
uspjela svoju kuću i sva dobra ostaviti 
Crkvi i siromasima. Kad više nije mogla 
riječima ispovijedati vjeru, pokazala je to 
prstima (vjera u trojedinog Boga s tri prsta 
na jednoj i s jednim na drugoj ruci), onako 
kako je možemo vidjeti u Madernovoj 
skulpturi. Zahvaljujući njezinu odvažnom 
svjedočenju i ispovijedanju vjere obratilo 
se oko 400 ljudi, koje je zatim papa Urban 
krstio. 
Cecilija je pokopana u Kalistovim 
katakombama, i to uz takozvanu «kriptu 
papa». Kasnije je njezino tijelo papa 
Paskal I., koji je bio veoma pobožan prema 
svetici, dao prenijeti u kriptu bazilike u 
Trastavereu. Krajem 16. stoljeća sarkofag 
je svete Cecilije ponovno otvoren, a tijelo 
pronađeno u još dosta očuvanu stanju, 
obučeno u odjeću od svile i zlata. 
Tada je slavni kipar Maderna isklesao 
poznati svetičin kip u mramoru koji je 
vjerna reprodukcija – kako se pripovijeda 
– pogleda i položaja tijela svete mučenice. 
Kopija toga kipa nalazi se još i danas u 
Kalistovim katakombama, podsjećajući 
tako da je svetičino tijelo najprije ondje 
počivalo. 
Smatralo se da je Cecilija za svog života 
bila tako bliska nebu da je mogla čuti 
anđeosko pjevanje. Govorilo se da može 
svirati na svakom glazbalu. Zato se časti 
kao zaštitnica glazbe i glazbenika. Na 
slikama se obično pojavljuje slušajući 
glazbu, pjevajući ili svirajući na kakvu 
glazbalu. Posebna su joj oznaka orgulje. 
Ponekad se pojavljuje s tri ožiljka na 
zatiljku. Na glavi ili u njezinoj blizini često 
joj je kruna od bijelih ili crvenih ruža. 

www.bitno.net 



ŽUPNI OGLASI – 20. studenoga 2016. 
 

Današnjom svetkovinom Krista Kralja 
završava Godina milosrđa. Hvala 
Gospodinu na svim milostima! 

 

Od 3. studenoga do 31. prosinca traje 
zajednička akcija Hrvatskog Caritasa i 
tvrtke Lidl Hrvatska "Pomagati je 
lako!", kojom se prikupljaju namirnice i 
proizvodi potrebni socijalno ugroženim 
obiteljima i pojedincima, korisnicima 
pomoći nad/biskupijskih i župnih 
Caritasa diljem Hrvatske.  
Više na: www.czn.hr 

 

Zajednica mladih nastavlja svoje susrete 
srijedom, u 20 sati, ciklusom: Sveci 
mučenici - nepokolebljivo svjedočanstvo 
vjere. Ove srijede: Maksimilijan Kolbe - 
svetac koncentracijskih logora.  
Veselimo se vašem dolasku! 

 

Sljedeća nedjelja je 1. nedjelja došašća, 
kojom započinjemo novu crkvenu 
godinu.  
U 9 sati bit će predstavljanje 
prvopričesnika, a u 11 sati krizmanika. 
Pratimo ih svojom molitvom. 

 

Novi susret djece školske dobi bit će 
sljedeće nedjelje, u 10,30 sati. 
Pozivamo svu zainteresiranu djecu da 
se priključe! 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Marko 
MUDROVČIĆ iz Zagreba (sin Zvonimira i 
Ankice dj. Rebrović), rkt. i Anita VIDAK iz 
Zagreba (kći Peje i Petre dj. Lučić), rkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

U došašću ćemo svakog jutra u 6 sati u 
kapeli slaviti mise zornice. Na početku 
svake zornice molimo Jutarnju iz 
Božanskog časoslova. Kapela se otvara u 
5,30 sati. Nedjeljom nema zornice.  
Svagdanje večernje i sve nedjeljne mise 
ostaju prema redovitom rasporedu. 
Tijekom došašća na svim misama moli se 
Molitva za sinodu (tekst je otisnut na 
Rasporedu pastoralnih događanja, od 9. 
listopada ove godine). 

 

Od 29. studenoga upisujemo mise za 
sljedeću godinu. Odjednom je moguće 
upisati najviše tri nedjeljne mise, a mise 
na kolektivnu nakanu slavit ćemo i 
utorkom i petkom. Misni stipendij iznosi 
50 kn. 

 

U subotu, 3. prosinca, idemo na 
adventski program u mađarske gradove 
Siget i Pečuh. Polazak je u 7 sati ujutro 
ispred Pastoralnog centra. Cijena je 150 
kn. Potrebna je osobna iskaznica ili 
putovnica. 

 

BLAGOSLOV DOMA I OBITELJI 
 

Pozivamo one koji su se 1.) nedavno 
doselili na područje naše Župe i 2.) one 
koji do sada nisu primali tradicionalni 
božićni blagoslov obitelji da se tijekom 
ovoga mjeseca prijave u Župni ured. 
Prijavnice možete dobiti na ulazu ili 
preuzeti s naše web stranice. Ispunjene 
nam vratite do kraja mjeseca studenog 
(papirom, faksom, e-poštom ...).  

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 – 17,45 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


