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Poziv na obraćenje 
Ivan Krstitelj neobično je 
važna osoba za nas kršćane 
jer doziva u sjećanje dužnu 
ozbiljnost kojom treba 
pristupiti činjenici Božje 
blizine. Upravo Ivan 
Krstitelj ukazuje na to kako 
je došašće izazovno 
vrijeme koje traži ozbiljnost i 
zauzimanje radikalnog stava pred 
Bogom. Poziv na ozbiljnost bio je 
Ivanova specifična zadaća jer je 
promatrao ljude svog naraštaja, 
primjećujući da dio njih nije mario za 
Boga, a dio nije znao kako se 
dosljedno i dostojno pripremiti za 
događaj Božjeg dolaska.  
Promatrajući sebe primjećujemo kako 
smo i mi često nesvjesni Božje blizine, 
odnosno njegova kraljevstva, što znači 
da ne živimo intenzivno u svemu 
onome čemu nas je Bog poučio. 
Uslijed toga prema Bogu često 
zauzimamo vrlo površan stav, kao da 
se radi o nekom nestvarnom ili 
udaljenom biću. No, što više 
postajemo svjesni njegove blizine, to 
više postajemo svjesni neponovljive 
vrijednosti svoga života kojim se ne 
bismo smjeli poigravati. Osim što je 

osjetio da je život 
neponovljiv, Ivan je također 
osjetio da sami od sebe 
nismo u stanju sačuvati 
njegovu nepovredivost u 
svijetu u kojemu živimo, pa 
nam onda sam Bog dolazi 
kako bi nas tome jasnije 

poučio i na to upozorio. Ipak, Ivan je 
najviše bio osjetljiv i upozoravao na 
prevrtljivost i dvoličnost farizeja koji 
su za sebe tvrdili da su članovi Božjeg 
naroda, dok su istovremeno bili slijepi 
za vlastiti grijeh, tvrdoću i otpor srca 
prema Bogu. Budući da Ivanovo 
upozorenje vrijedi za sve nas, mi se 
vjernici trebamo ozbiljno držati, ne 
samo riječi, nego i primjera Ivana 
Krstitelja, bez obzira što bi suvremeni 
farizeji mogli o nama misliti ili nam 
predbacivati da smo preozbiljni i da 
pretjerujemo s vjerskim uvjerenjima. 
Ne udaljavajmo se, stoga, od Boga i ne 
odgađajmo vlastito obraćenje i 
ispovijedanje grijeha jer je Božji 
dolazak toliko neposredan. Ne budimo 
neozbiljni i površni jer radi se o našem 
spasenju. Što nam može ili treba biti 
važnije od toga? 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Nadu Šajatović, koju smo pokopali prošlog tjedna, i druge, čija je 

godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 
 

KNJIŽARA 'RITA' PREPORUČUJE 
 

Ispovijed je veliki sakrament koji je Učitelj (ne Tužitelj) povjerio Crkvi. 
Ovaj Mali vodič namijenjen je kao pomoć različitim ljudima kao što su oni koji: 
- se redovito ispovijedaju; 
- postaju katolici; 
- prvi se put ispovijedaju; 
- već su se duže vrijeme udaljili od ovoga sakramenta; 
- čekaju "znak" da im Bog može oprostiti kakav god teški grijeh da su počinili. 
Svaka od navedenih osoba različito će rabiti ovu knjigu, ali nadam se da će svima biti od 
koristi. 

Michael Dubruiel, Mali vodič za svakoga: Ispovijed 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 4. prosinca Barbara 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Branko Kovačević  

Iz 11,1-10; Ps 72; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 18,00 + Barbara, Ivan i Ivan Šekutor 

PONEDJELJAK, 5. prosinca Sabo 
6,00 + Fanica Zaninović 

Iz 35,1-10; Ps 85; Lk 5,17-26 

UTORAK, 6. prosinca Nikola 6,00 + Nikola, Ružica, Kazimir i Zvonimir Dasović 

Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14 18,00 + Šime i Franjo Šarlija 

SRIJEDA, 7. prosinca Ambrozije 6,00 + Josip Jandrić 

Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30 18,00 + Dorica i Josip Kralj 

ČETVRTAK, 8. prosinca Bezgrješno  Začeće BDM 6,00 Zahvala BDM 

Post 3,9-15.20; Ps 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 18,00 + Antun Dujmović 

PETAK, 9. prosinca Petar Fourier 6,00 + Štefica i Nikola 

Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19 18,00 Kolektivna 

SUBOTA, 10. prosinca Liturgija kvatri 6,00 + Pavao Košutić 

Kol 3,12-17; Ps 145; Lk 17,11-19 18,00 + Marija Tkalčec 

NEDJELJA, 11. prosinca Damaz 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Boris Zorac 

Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 18,00 + Đuro i ob. Marjanović 



PASTIRSKO PISMO KARDINALA 

BOZANIĆA U POVODU PRVOGA 

ZASJEDANJA DRUGE SINODE 

ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE 
 
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić uputio je svećenicima pastirsko 
pismo u povodu prvoga zasjedanja Druge 
sinode Zagrebačke nadbiskupije. Pismo će 
se pročitati kao homilija tijekom 
liturgijskog slavlja u nedjelju, 4. prosinca 
2016. godine, na drugu nedjelju došašća. 
U svome Pismu Kardinal ističe kako je 
Sinoda izniman i radostan događaj, koji 
upravo mi imamo priliku slaviti nakon više 
od devedeset godina od Prve sinode naše 
Nadbiskupije, koja je održana 1925. 
godine. 
U svome je Pismu Kardinal pozvao sve 
vjernike da se ponajprije molitvom uključe 
u sinodska zasjedanja, te da sudjeluju u 
euharistijskom slavlju otvorenja Sinode 
koje će se održati na svetkovinu 
Bezgrešnoga začeća Blažene Djevice 
Marije, u četvrtak, 8. prosinca ove godine, 
s početkom u 18 sati, u zagrebačkoj 
katedrali. Pozvao je i sve župne, 
redovničke i druge zajednice da se u 
petak, 9. prosinca, u večernjim satima, 
okupe na klanjanje pred Presvetim 
Oltarskim Sakramentom moleći za uspjeh 
zasjedanja Sinode. 
U skladu s crkvenim propisima, Kardinal je 
odredio da zagrebačka katedrala, dok 
traje Sinoda, bude crkva za dobivanje 
oprosta. Tako ćemo moći od 8. prosinca 
ove godine do završetka Sinode primati 
potpuni oprost, pod uobičajenim uvjetima 
koje smo upoznali tijekom Jubilejske 
godine – stoji u pastirskom pismu 
kardinala Bozanića. 

 
 

Više o akcijama Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije i Hrvatskog Caritasa na: 
www.caritas.hr i www.czn.hr. 
 

Do 31. prosinca traje zajednička akcija 
Hrvatskog Caritasa i tvrtke Lidl Hrvatska 
"Pomagati je lako!", kojom se prikupljaju 
namirnice i i drugi proizvodi potrebni 
socijalno ugroženim obiteljima i 
pojedincima, korisnicima pomoći 
nad/biskupijskih i župnih Caritasa.  
 

U tijeku je tradicionalna nacionalna 
božićna akcija Hrvatskog Caritasa 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, poziv na br. 7-15. 
 

U našoj Župi organizirat ćemo akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Svoje darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka do nedjelje, od 8. do 
11. prosinca. Pozivamo sve koji žele 
pomoći u pripremi i podjeli paketa da 
dođu u nedjelju nakon večernje mise u 
Pastoralni centar. 
 

Tri naše župljanke izrađuju božićne ukrase 
od medenjaka i prodavat će ih na nedjelju 
Caritasa, nakon misa. Polovica prihoda 
donirat će se za potrebe župnog Caritasa, 
a druga polovica prihoda za Udrugu 
Betlehem. Pozivamo vas da se odazovete i 
kupnjom proizvoda poduprete navedene 

akcije. 



ŽUPNI OGLASI – 4. prosinca 2016. 
 

Šestero braće i sestara bez obaju 
roditelja s puno su radosti, truda i 
pažnje pripremili za Vas božićne darove 
koje možete kupiti ispred škole i 
razveseliti sebe i bližnje pomažući 

drugima. 
 

Svake prve nedjelje u mjesecu krunicu 
prije mise u 11 sati predvode djeca uz 
pomoć roditelja. Pridružite se molitvi i 
podržite njihov rast „pred Bogom i 

ljudima“. 
 

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. 
 

Zajednica mladih nastavlja svoje susrete 
srijedom, u 20 sati, ciklusom: Svetci 
mučenici - nepokolebljivo svjedočanstvo 
vjere.  
Ove srijede upoznat ćemo svetu Luciju - 
navjestiteljicu božićnog svjetla. 

Veselimo se vašem dolasku! 
 

Euharistijsko klanjanje u došašću je 

četvrtkom nakon zornice i od 17 sati. 
 

U petak, 9. prosinca, nakon mise bit će 

euharistijsko klanjanje za uspjeh sinode. 
 

Svakog 10. u mjesecu častimo bl. Alojzija 
Stepinca. Mjesečni susret molitelja žive 
krunice bit će nakon jutarnje i večernje 

mise. 
 

 
 

 

 
 

 

U subotu, 10. prosinca, u 15 sati, u školi 
će animatori mladih održati adventsku 

duhovnu obnovu za krizmanike. 
 

Novi susret djece školske dobi bit će 
sljedeće nedjelje, u 10,30 sati, u 

Pastoralnom centru. Dobrodošli! 
 

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu 
sljedeće nedjelje, u 18 sati, a od 
ponedjeljka, 12. prosinca, bit će u 
Pastoralnom centru. Ponesite svoje 

svijeće! 
 

Božićna ispovijed bolesnih i nemoćnih 
bit će u petak, 16. prosinca, od 9 do 12 
sati. Velika božićna ispovijed djece, 
mladih i odraslih bit će u subotu, 17. 

prosinca, u 16,30 sati, u školi. 
 

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. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Zdravko 
KLEČINA iz Sunje (sin Bernardina i Kate 
dj. Bartulović), rkt. i Marijana 
KOVAČEVIĆ iz Zagreba (kći Vladimira i 

Kaje dj. Valentić), rkt. 
 

U subotu, 26. studenoga, naš bogoslov 
Marko Dominić postavljen je u službu 
akolita. Molimo da tom službom bude 
još više uključen u život župne i 
bogoslovske zajednice, te sigurnije ide 

putem svećeništva. 

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. 


