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Primite Duha Svetog! 

Na čemu se temelje sve diktature  
tijekom ljudske povijesti? Između 
ostalog, na strahu i na 
uvjeravanjima da su samo neki 
određeni,  predodabrani, Bogom 
dani i nadareni. Ostali, običan 
puk je dobar samo da sluša, klima 
glavom, radi i divi se ljepoti, mudrosti i 
jedinstvenosti "velikih vođa".  
Bogu to očito nije milo. Iako su u 
starom Izraelu svećenici bili isključivo 
iz Levijeva plemena, Bog nije dopuštao 
da se netko posebno izdiže i ističe: 
slao je proroke bez obzira na njihovu 
plemensku pripadnost, a u Isusovo je 
vrijeme bilo različitih učitelja koji su se 
izdizali sposobnošću i pobožnošću 
koju im je Bog dao, a ne nekim 
plemenitim rodom. Toliko je puta u 
povijesti spasenja Bog pokazao da 
posramljuje "mudre", a uzvisuje 
neznatne i slabe. Nije li mlađi brat 
Josip spasio svoju cijelu obitelj? Nije li 
David bio najmlađi među svojom 
braćom? Zar Isus nije uzimao za 
apostole obične i priproste ljude? 
Konačno, rekao je sebedostatnim 
Židovima da će ih "carinici i bludnice 
preteći u Kraljevstvo Božje".  

To je poruka poglavarima, 
voditeljima i upraviteljima: oni 
nisu gospodari, nego upravitelji. 
Svaki poglavar, a to onda znači 

ne samo crkveni i državni 
poglavari, nego i roditelji i učitelji 

i uopće svatko kojemu su povjereni 
drugi trebaju znati da Bog daje Duha 
kome hoće i kako hoće. Nas Božja riječ 
poučava da svatko ima svoj put i 
zadaća je onih koji odgajaju i 
poučavaju da dopuste da se Božji 
darovi u čovjeku razvijaju. Zato 
trebamo poštovati svakog čovjeka i 
njegovu savjest i njegovu potrebu da 
ide svojim putem. I Isus i Marija i Josip 
i apostoli su, svatko na svoj način, 
izvršavali Božji naum. Ako znamo da i 
u nama djeluje Božji Duh, onda se 
doista trebamo truditi da prvo čujemo 
taj glas.  
Po sakramentima Crkve primili smo 
Duha kao najveći Božji dar. Zato je i 
naše mjesto u Crkvi i u društvu Božji 
dar i Božji poziv. Velika je to radost. 
Bog nas poziva i daje nam Duha da taj 
poziv i ispunimo. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 
 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštene Luku i Ivana Boromisa, te Klaru Tikvić. Roditeljima čestitamo na 

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

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Ni jedna važna odluka ne bi se trebala temeljiti na čisto ljudskoj mudrosti koliko god se 
ona u toj pojedinoj situaciji činila logičnom.  
Ponekad smo skloni povjerovati da nešto dolazi od Boga samo zato što se sve "posložilo". 
To može biti, ali ne mora.  
Isto tako se katkad čini da ne vidimo Boga u situacijama koje nam se čine nelogičnima ili 
čak logički štetnima za nas.  
Je li nešto za nas dobro ili nije, jedino nam sa sigurnošću može pokazati Duh Sveti. 
Zato naviknimo se na Njega. 
 

Josip Lončar, Sila odozgor

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 4. lipnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PEDESETNICA. DUHOVI 11,00 + Kata i Mijo Katić 

Dj 2,1-11; Ps 104; 1Kor 12,3b-7.12-13; Iv 20,19-23 18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

PONEDJELJAK, 5. lipnja Bonifacije 
18,30 + Lovorka Ćosić 

Tob 1,1a.2; 2,1-9; Ps 112; Mk 12,1-12 

UTORAK, 6. lipnja Norbert 
18,30 Kolektivna 

Tob 2,10-23; Ps 112; Mk 12,13-17 

SRIJEDA, 7. lipnja Robert 
18,30 + Josip i ob. Kovač 

Tob 3,1-11.24-25; Ps 25; Mk 12,18-27 

ČETVRTAK, 8. lipnja Medard 
18,30 + Danica Rech 

Tob 6,10-11a;7,1.9-17; 8,4-10; Ps 128; Mk 12,28b-34 

PETAK, 9. lipnja Efrem 
18,30 Kolektivna 

Tob 11,5-17; Ps 146,1b-2.6c-10; Mk 12,35-37 

SUBOTA, 10. lipnja Liturgija kvatri 
18,30  

2Sol 3,6-12.16; Ps 127; Mt 25,14-30 

NEDJELJA, 11. lipnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PRESVETO TROJSTVO 11,00 + Anica i Stjepan Lilek 

Izl 34,4b-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Iv 3,16-18 18,30 + Jerko i Davorin Novak 



 

KRUNICA DUHU SVETOM 
 

Moli se na običnu krunicu. Na mala zrna: 
1. koji neka nam po Duhu Svetom 

umnoži vjeru; 
2. koji neka nam po Duhu Svetom učvrsti 

ufanje; 
3. koji neka nam po Duhu Svetom usavrši 

ljubav. 
Otajstva krunice: 
1. koji neka osposobi naše srce da 

primimo puninu milosti Duha Svetoga; 
2. koji neka nam izmoli Duha Svetoga i 

umnoži i ojača u nama tri bogoslovne 
kreposti; 

3. koji neka nas po Duhu Svetom jača, 
prosvjetljuje, upravlja, vlada nad 
nama, vodi nas i posvećuje; 

4. koji neka užeže naše srce ljubavlju 
Duha Svetoga i napuni dubokom 
poniznošću, odanošću predanjem, 
jakošću i svetošću; 

5. koji neka nam izmoli sedam darova i 
dvanaest plodova Duha Svetoga i neka 
nam udijeli sva dobra i odvrati od nas 
svako zlo! 

 

BDM MAJKA CRKVE 
 

Ona je tvoju Riječ neokaljana srca primila, 
u djevičanskom krilu začela i rodivši Krista, 
u njemu njegovala početke Crkve.  
Ona je pod križem primila oporuku svoga 
Sina i sve ljude prihvatila za svoju djecu, 
koja se smrću Kristovom rađaju na nebeski 
život. 
Ona se pridružila molitvi apostola kad su 
čekali obećanog Duha i postala uzor Crkve 
koja se moli.  
Uznesena u nebesku slavu, Ona majčinski 
ljubi Crkvu, koja putuje svijetom prema 
domovini, dok ne svane slavni dan dolaska 
Gospodnjega. 

Iz predslovlja Mise o BDM Majci Crkve 

ZNATE LI ŠTO SU KVATRE? 
 

Kvatre su dani u crkvenoj liturgijskoj 
godini posvećeni odnosu između Boga i 
čovjeka. U tim danima se posvećujemo 
postu, molitvi i dobrim djelima. Kvatre 
ciklički prate svjetovnu godinu i na taj 
način je posvećuju četiri puta godišnje. 
Postoje proljetne, ljetne, jesenske i zimske 
kvatre. Svake imaju svoju ulogu. U tim 
tjednima Crkva uzima srijedu, petak i 
subotu kao dane posebnog susreta s 
Bogom u molitvi, djelima milosrđa i slično. 
Ljetne kvatre započinju nakon 
Pedesetnice. Kroz taj tjedan se cijela Crkva 
moli za posvećenje ljudskog rada i za urod 
zemlje. Ove kvatre su, na poseban način, 
cijenjene u zemljoradničkim obiteljima. 
Jednom prigodom bl. kardinal Alojzije 
Stepinac je rekao da zbog toga 
zemljoradnici imaju puno veće pouzdanje 
u Boga. Nakon truda kojega su uložili 
prema tome koliko je tko mogao – 
predaju sve u Božje ruke. 

Izvor: www.pastoralmladih.hr 
 

Središnje slavlje Godine sv. Josipa 
predvodit će kardinal Josip Bozanić u 
Nacionalnom svetištu sv. Josipa u 
Karlovcu, u subotu 10. lipnja 2017. 

 

TIJELOVO   Na svetkovinu Tijelova, 

u četvrtak, 15. lipnja, misa s procesijom 
bit će u 10 sati. Procesija počinje pred 
OŠ Jure Kaštelana, a završava pred 
Pastoralnim centrom.  
Pozivamo vas da se odazovete u što 
većem broju, a djecu molimo da dođu 
obučeni u bijelo. Molimo sve koji mogu 
da dan prije donesu u Pastoralni centar 
latice cvijeća i košarice.  
Na Tijelovo nema euharistijskog 
klanjanja. Večernja misa je u 18,30 sati. 



 

ŽUPNI OGLASI – 4. lipnja 2017. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna 
zvanja. 
 

Kao i svake prve nedjelje u mjesecu, 
krunicu prije mise u 11 sati predvode 
djeca uz pomoć roditelja. Pridružite se 
molitvi i podržite ih. 
 

Današnjom svetkovinom završava 
vazmeno vrijeme crkvene liturgijske 
godine te se nastavlja vrijeme kroz 
godinu: misna su čitanja od 9. tjedna, a 
u časoslovu je Psaltir I. tjedna. 
 

Sutra započinje ljetni kvatreni tjedan u 
kojem su vjernici pozvani na intenzivniju 
molitvu te djela pokore i ljubavi.  
Tjedan je posvećen molitvi za posvetu 
ljudskoga rada i za urod zemlje.  
Kvatreni tjedan završava liturgijom 
kvatri u subotu, 10. lipnja. 
 

U ciklusu kateheza "Sedam darova 
Duha Svetoga", Zajednica mladih će 
ove srijede, 7. lipnja, razmatrati dar 
mudrosti. Dođite i naučite više o punini 
Dara Duha Svetoga!  
Veselimo se vašem dolasku! 
 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 
17 do 18,30 sati. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
održat će se u petak, 9. lipnja, nakon 
mise. Pozivamo i druge župljane, koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu deseticu 
krunice, da se pridruže. 
 
 
 
 
 
 
 

Naša Župa ponovno organizira akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Svoje darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka 8. do subote 10. 
lipnja, od 17 do 18,30 sati, u Pastoralni 
centar, a u nedjelju, 11. 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. 
 

U subotu, 10. lipnja, hodočastimo u 
Krasno. Posjetit ćemo također izvor 
Gacke i grad Otočac. Polazak je u 7 sati, 
a cijena 170 kuna. 
 

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

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

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. 
 

LJETNI RASPORED 
od 13. lipnja do 13. kolovoza 

 

Mise: od utorka do subote u 18,30 sati, 
nedjeljom u 9 i u 18,30 sati. Župni ured: 
od utorka do petka nakon mise. 

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: 091/5708 919  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak – petak, 17 – 18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


