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Ožednjeti za Bogom 
U svakom čovjeku postoji 
žeđ za savršenijom 
spoznajom i za punijim 
življenjem života, to je u biti 
žeđ za neprolaznim 
vrijednostima u svijetu koji 
nas mami svojim obiljem, ali 
koji nas u konačnici ne 
zasićuje. Zato možemo reći 
da nas nosi njegova bujica 
kao rijeka do mjere da ne uspijevamo 
utažiti žeđ premda smo u nju uronjeni. 
I dok živimo u bujnoj rijeci svijeta, ne 
uspijevamo donijeti vode do žednih 
usta. I što se više pojavljuje obilja oko 
nas, to se manje uspijevamo zasititi 
ostajući sve više i više žedniji i gladniji. 
U svojoj naivnosti ne shvaćamo da nas 
ovaj svijet želi prevesti žedne preko 
vode pa se sve više u njega uranjamo, 
ali ne pronalazimo ono što bismo 
htjeli i trebali.  
Takvog ljudskog stanja bila je svjesna i 
grčka mudrost kad je u mitološkoj priči 
govorila o Tantalovim mukama, za 
koje možemo reći da nisu samo 
Tantalove, nego da su svakog čovjeka, 
napose čovjeka suvremene civilizacije. 
Svakom čovjeku na dohvat ruke stoji 
zemaljsko obilje, hrana i piće, ali se ne 

uspijeva zasititi. I ma koliko 
sam posezao za hranom i 
vodom, često mu ne polazi za 
rukom ni dohvatiti hranu, ni 
zahvatiti vodu.  
Upravo tako izmučenom i 
ispaćenom čovjeku dolazi 
Gospodin Isus, solidaran s 
ljudima u zemaljskim uvjetima 
života toliko da i sam osjeća 

tjelesnu žeđ, te da nema čime 
zahvatiti vodu. Svjesno je htio biti 
upućen na ljude, od kojih i sam traži 
da mu daju piti. Toliko je dijelio 
ljudsku stvarnost da je žeđao za 
vodom poradi tjelesne žeđi kako bi 
nama dao one vode nakon koje se više 
ne žedni, a koje ne možemo bez njega 
zahvatiti iz Božjeg srca i života. 
Dopustimo Isusu da nas dovede do 
prave istine o životu, da u nama 
potakne pravu žeđ za Bogom, te da 
nam vjerom u svoje božanstvo i 
mesijansko poslanje u isto vrijeme da 
odgovor i spasenjsku vodu nakon koje 
nećemo više ožednjeti nikada. Neka i 
u nama, po vjeri u njega, prostruji 
voda što postaje izvorom vode koja 
struji u život vječni. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Igora Đurđevića i Vukašina Petranovića, koje smo pokopali prošlog 

tjedna, te druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni 
... 

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Josip je posve običan mladić pun životne radosti, snage i snova o sreći. Odlazi u Nazaret u 
potrazi za djevojkom kojoj će pokloniti svoje srce. 
Ondje upoznaje dražesnu vedru i tajanstvenu djevojku Mariju u koju će se zaljubiti ... No, 
iznenada biva suočen s izazovnim Božjim pozivom koji kao da stoji na putu njegovoj 
ljubavi. Josip prihvaća ulogu koja mu je namijenjena, ali cijeloga života proživljava borbu 
između svojih naravnih ljudskih čežnji i Božjeg poziva. Može li u toj borbi srce ostati cijelo, 
može li se ljubav preoblikovati i dati mjesta još većoj ljubavi ? (...)  
U svijetu u kojemu istinska uloga očinstva doživljava krizu, u svijetu u kojemu je riječ 
"ljubav" izgubila svoje pravo značenje, ovaj roman je aktualniji i poticajniji, no ikada prije. 

Jan Dobraczynski, Snaga ljubavi. Roman o sv. Josipu 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 19. ožujka Josip 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 + Josipa i Jure Brkljačić, ob. Šešok 

Izl 17,3-7; Ps 95; Rim 5,1-2.5-8; Iv  18,00 + Jozo Vidović 

PONEDJELJAK, 20. ožujka Nicet 
18,00 

+ Josip i Antonija Babić, 
Josip Balog 2Sam 7,4-5.12-16; Ps 89; Rim 4,13.16-22; Lk 2,41-51 

UTORAK, 21. ožujka Serapion 
18,00 Kolektivna 

Dn 3,25.34-43; Ps 25; Mt 18,21-35 

SRIJEDA, 22. ožujka Nikola Owen 
18,00 + Anton i Marija 

Pnz 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19 

ČETVRTAK, 23. ožujka Turibij 
18,00 + Ana Galović 

Jr 7,23-28; Ps 95; Lk 11,14-23 

PETAK, 24. ožujka Katarina Švedska 
18,00 Kolektivna 

Hoš 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34 

SUBOTA, 25. ožujka BLAGOVIJEST 9,00 +Olga, Zita, Marija i Vikica 

Iz 7,10-14; Ps 40; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38 18,00 + Viktorija i Branko Kir 

NEDJELJA, 26. ožujka srijemski mučenici 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. KORIZMENA NEDJELJA 11,00 Na čast BDM 

1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23; Ef 5,8-14; Iv 9,1-41 18,30 + Alojzije Batušić 



POZIV NA KORIZMENI  
SUSRET U KATEDRALI 

 

Drago nam je što i ove godine možemo 
nastaviti tragom već uobičajenih 
korizmenih okupljanja na molitvu u 
zagrebačkoj katedrali, na koje nas poziva 
Zagrebačka nadbiskupija. 
Ove ćemo se godine, mi, hrvatski 
branitelji, članovi obitelji branitelja, ratni 
vojni invalidi, udovice, djeca i roditelji 
poginulih, nestalih i nasilno odvedenih 
hrvatskih branitelja i svi ljudi dobre volje 
naći u zajedničkoj molitvi i u misnome 
slavlju u petak, 24. ožujka 2017. godine. 
Pridružite nam se s veseljem! 
Susret započinje okupljanjem ispred 
katedrale u 16,45 sati, u 17 sati slijedi 
pobožnost križnoga puta, a u 18 sati 
započinje euharistijsko slavlje. 
 

Iz poziva Zagrebačke nadbiskupije 
izdvajamo: 
"Spominjući se očitovanja ljubavi i žrtve 
onih koji su pridonijeli ostvarenju slobode 
naše Domovine, svojom ćemo molitvom 
preporučiti Bogu sve njezine potrebe i 
moliti za dar kršćanskog svjedočenja svih 
nas pred kušnjama našeg hoda u 
sadašnjim povijesnim okolnostima. 
Srdačno pozivamo sve vjernike da se 
pridruže tom susretu, te da zajedno s 
braniteljima molimo zagovor naše 
Nebeske Majke i blaženog Alojzija 
Stepinca, na čiji ćemo grob hodočastiti s 
dubokim pouzdanjem i zahvalnošću." 
 

HRVATSKI BRANITELJI 

PISMO O SAKRAMENTU 

SVETE ISPOVIJEDI 
 

Biskupi zagrebačke crkvene pokrajine na 
početku korizme 2017. godine objavili su 
Pismo o sakramentu svete ispovijedi, u 
kojem tumače i povod pisanju: 
 

Mi, biskupi, ovim pismom želimo, osobito 
ispovjednicima, svratiti pozornost na 
važnost odredbe o vršenju sakramentalne 
vlasti službenika sakramenta pomirenja, 
naročito glede odrješenja od kazne koja je 
vezana uz grijeh pobačaja.  
Budući da u medijskim prilozima, koji 
prikazuju crkvene dokumente, o tome 
bolnom pitanju primjećujemo 
iskrivljavanje činjenica i površnost, 
smatramo potrebnim podsjetiti svećenike, 
služitelje sakramenta pomirenja, te 
upoznati vjernike sa svim vidicima toga 
teškog grijeha, kao i s putem milosnoga 
opraštanja pomoću sakramenta svete 
ispovijedi. 
 

Cijelo Pismo možete pročitati na 
web-stranici Zagrebačke nadbiskupije 
(www.zg-nadbiskupija.hr) i naše Župe 
(www.zupa-bl-stepinac.hr). 
 

S promjenom zimskog  
u ljetno računanje vremena,  

od sljedeće nedjelje  
večernja misa bit će u 18,30 sati! 

 

Pozivamo učenike osnovnih i srednjih 
škola koji trebaju instrukcije da se prijave 
putem obrasca na našoj web-stranici.  

 

Najavljujemo akciju Župnog Caritasa  
prikupljanja suhe hrane i higijenskih potrepština  

za najugroženije župljane, od 30. ožujka do 2. travnja.  

http://www.zg-nadbiskupija.hr/pismo-biskupa-zagrebacke-crkvene-pokrajine-o-sakramentu-svete-ispovijedi-na-pocetku-korizme-2017-godine
http://www.zupa-bl-stepinac.hr/static/media/uploads/dokumenti/2016-2017/pismo_biskupa_o_sakramentu_ispovijedi_-_korizma_2017.pdf
http://www.zupa-bl-stepinac.hr/instrukcije/ucenik/


ŽUPNI OGLASI – 19. ožujka 2017. 
 

Započeli smo korizmu, duhovnu 
pripravu za proslavu Vazmenog 
otajstva - Uskrsa. Korizmeno vrijeme je 
vrijeme posta, molitve i djelotvorne 
kršćanske ljubavi. Na sve korizmene 
petke je zapovijedani nemrs.  
Pobožnost križnog puta je utorkom i 
petkom nakon mise. Na Ksaveru se 
križni put moli nedjeljom u 16 sati. 
 

Danas završava akcija Hrvatskog 
Caritasa "Tjedan solidarnosti i 
zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH", 
Priloge ćemo prikupljati nakon mise, 
kod izlaza. 
Osim toga, uključiti se možemo: 
1. pozivom na telefon 060/9010 

(cijena poziva 6,25kn, PDV uklj.), 
2. uplatom na račun Hrvatskog 

Caritasa, IBAN: HR05 234 0009 1100 
0803 40, poziv na br. 101. 

 

Liturgijska proslava blagdana sv. 
Josipa prenosi se na sutra, 20. ožujka. 
 

Zajednica mladih nastavlja pripremni 
ciklus kateheza za SHKM, 29. i 30. 
travnja, u Vukovaru, pod nazivom "Krist 
- nada naša". Treća kateheza, pod 
naslovom „Molitva je nada“, održat će 
se u srijedu, 22. ožujka, u 20 sati, u 
dvorani Pastoralnog centra! 
Sudjelovanje je obvezno za sve 
prijavljene, a i svi ostali su dobrodošli! 
 

Dođite na euharistijsko klanjanje 
četvrtkom, od 17 do 18 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U subotu, 25. ožujka, slavi se 
svetkovina Navještenja Gospodinova 
ili Blagovijest. Mise su u 9 i 18 sati. 
 

Župni vjeronauk za krizmanike 
umjesto redovitog termina održat će se 
u subotu, 25. ožujka:  
A grupa – od 10 do 11,30 sati 
B grupa – od 12 do 13,30 sati 
C grupa – od 14 do 15,30 sati. 
Dolazak je obavezan, a krizmanike 
molimo da dođu na vrijeme i u terminu 
svoje grupe kako bi svaka grupa imala 
približno isti broj sudionika. 
 

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

Od 3. do 5. korizmene nedjelje na 
Ksaveru se za polaznike župne 
kateheze osnovnoškolske dobi i za 
njihove roditelje organizira križni put, s 
početkom u 15 sati. Jednu od postaja 
danas predmole djeca iz naše Župe. 
Pozivamo vas da se pridružite toj 
zajedničkoj pobožnosti. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
1. Dario LIPKOVAC iz Zagreba (sin 
Vladimira i Tatjane dj. Bosner), rkt. i 
Ivana HEČIMOVIĆ iz Zagreba (kći Petra i 
Olge dj. Krajina), rkt. 
2. Ante ŠUŠIĆ iz Zagreba (sin Josipa i 
Zlate dj. Rogošić), rkt. i Vlatka VALIDŽIĆ 
iz Zagreba (kći Vlade i Marije dj. Buha), 
rkt. 

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. 


