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Prepoznati zaručnika i zaručnicu 
 

Slika zaručnika u 
biblijskoj predaji 
označuje Boga koji 
uspostavlja posebne, 
zaručničke odnose sa 
svojim narodom. U 
uspostavljanju 
zaručničkog odnosa 
Boga i naroda ističe 
se odlučnost Boga da svoj narod zaruči u 
pravdi, nježnosti, ljubavi i vjernosti. 
Donošenje pravde, nježnosti, ljubavi i 
vjernosti označit će dolazak Boga kao 
zaručnika naroda – i narod će ga upravo 
u tome i po tome prepoznati.  
U usporedbi o deset djevica opisan je 
dolazak zaručnika kojeg djevice trebaju 
dočekati. Bez toga one ne mogu ući u 
svadbenu dvoranu, a ni zaručnik ih ne 
prepoznaje, što pokazuje da je za prijem 
zaručnika potrebna pripremljenost i 
otvorenost srca i duha.  
No, naglasak nije stavljen na zaručnika, 
nego na njegov dolazak i pripravnost 
onih koji se pripremaju za taj dolazak. 
Zaručnikov dolazak u stvari predstavlja 
Božje kraljevstvo koje ne dolazi prema 
ljudskom proračunu i ne na način i u 
vrijeme kako to mnogi očekuju. Vrijeme 
dolaska predstavlja izraz zaručnikove 
slobode. On će doći u pravdi i pravu koji 

će biti povezani s 
ljubavlju i nježnošću 
što mnogi neće moći 
shvatiti jer nemaju u 
sebi "ulja za svjetiljku" 
koje bi moglo 
omogućiti 
prepoznavanje 
zaručnika i 

zaručnikovo prepoznavanje zaručnice. A 
"ulje za svjetiljku" moglo bi označavati 
otvorenost čovjekova bića za uviđanje 
kako zaručnik i njegovo ponašanje ne 
podliježu ljudskoj računici i ljudskim 
kriterijima.  
S čovjekove strane potrebna je 
otvorenost, pripravnost i budnost duha 
koji će moći prepoznati dolazak Božjeg 
kraljevstva. Bez toga čovjek će vlastitom 
krivnjom ostati iza vrata jer neće imati 
sredstva da bi mogao spoznati u čemu 
se Božje kraljevstvo objavljuje i nudi kao 
poziv na svadbu. Tek prepoznavanjem 
Božjeg kraljevstva čovjek može dospjeti 
u skupinu mudrih koju ne može 
iznenaditi ni "zakašnjeli" zaručnik, ni 
vlastiti umor, ni tama noći. Ta se 
mudrost ne može "pozajmiti", ona se 
jednostavno mora u vlastitom biću 
pribaviti. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i potrebite: Dođite k meni svi! 
 za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

U njezinoj je vjeri bilo duboko neslaganje s autoritetom Božjim, ne toliko otvorena 
pobuna, koliko ljutnja – kao da je na nekoj razini, čijeg postojanja jedva da bi bila svjesna: 
Bog ne vlada svijetom i Crkvom kako treba; stoga ću učiniti sve što mogu da dovedem 
stvari u red. 
Ugled joj je kao ženi, prožetoj duhovnošću, neprekidno rastao. Javljali su joj se glasovi, a 
kako joj je nedostajalo PONIZNOSTI koja bi joj omogućivala pokoravanje duhovnom vođi i 
svojem biskupu, svoje je vizije odlučila iznijeti pred svijet. (...) 
(....) Naravno da ima svega toga. Sotona je dovoljno pametan da zna da se istinski kršćani 
ne daju zavesti očitim zlom pa zato poseže za lukavstvima kako bi podijelio Kristovo Tijelo. 
 

Michael D. O'Brien, Posljednja vremena. Ilija u Jeruzalemu 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 12. studenog Jozafat 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Marko i Desa Martinović 

Mudr 6,12-16; Ps 63; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13 18,30 + Stjepan i Marija Lovrin 

PONEDJELJAK, 13. studenog Stanislav 
 Nema mise. 

Mudr 1,1-7; Ps 139: Lk 17,1-6 

UTORAK, 14. studenog Nikola Tavelić 
18,30 Kolektivna 

Mudr 2,23- 3,9; Ps 34; Lk 17,7-10 

SRIJEDA, 15. studenog Albert 
18,30 + Eva i Josip Slačanin 

Mudr 6,1-11; Ps 82; Lk 17,11-19 

ČETVRTAK, 16. studenog Margareta 
18,30 + Zlatko i Paula Zupančić 

Mudr 7,22- 8,1; Ps 119; Lk 17,20-25 

PETAK, 17. studenog Elizabeta 
18,30 Kolektivna 

Mudr 13,1-9; Ps 19; Lk 17,26-37 

SUBOTA, 18. studenog Posv. bazilika sv. Petra i Pavla 
18,30 

+ Bogdan Cizel, Nežika i 
Šimun Mudr 18,14-16; 19,6-9; Ps 105; Lk 18,1-8 

NEDJELJA, 19. studenog Janja 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Josipa i ob. Bračun 

Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; 1Sol 5,1-6;  
Mt 25,14-30 

18,30 + Stanko i Elza 



 

1. SVJETSKI DAN SIROMAHA 
 

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić uputio je ovo pismo uz 
obilježavanje Svjetskog dana siromaha: 
 

Ove godine po prvi puta, prema želji pape 
Franje, na 33. nedjelju kroz godinu, 19. 
studenoga 2017. godine, obilježava se 
Svjetski dan siromaha. Za tu prigodu Sveti 
Otac uputio nam je poruku naslovljenu 
»Ne ljubimo riječima, nego djelima« 
preuzimajući time imperativne riječi 
apostola Ivana: »Dječice, ne ljubimo riječju 
i jezikom, već djelom i istinom« (1Iv 3, 18). 
Papina želja kojoj se otvorena srca 
odazivamo jest da se u tjednu koji 
prethodi Svjetskom danu siromaha ulože 
napori kako bi se omogućili trenutci 
susreta, prijateljstva, solidarnosti i 
konkretne pomoći onima koji oskudijevaju 
ili koji traže zaštitu i pomoć. Stoga 
posebno potičem da se uoče i oni koji 
oskudijevaju, a ništa ne traže, već 
samozatajno nose križ svojeg siromaštva. 
Pokušajmo pronaći način kako pomoći i 
takvim obiteljima i pojedincima, a da se 
pritom ne povrijedi njihovo dostojanstvo i 
želja za anonimnošću. Svaki takav napor, 
kako naglašava Sveti Otac, bit će pogodan 
trenutak za susret s Bogom koji tražimo. 
Ovime ujedno obavještavam da će se 
središnje obilježavanje Svjetskog dana 
siromaha u Zagrebačkoj nadbiskupiji 
odvijati u suradnji s Caritasom Zagrebačke 
nadbiskupije: 
- u subotu, 18. studenoga, u večernjim 
satima, zaposlenici i volonteri Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije obići će 
autobusni i željeznički kolodvor u Zagrebu 
te noćne tramvaje kako bi beskućnicima 
podijelili pakete; 
- u nedjelju, 19. studenoga, u 11 sati 
slavit će se sveta misa, a potom prirediti 

zajednički objed s korisnicima pučke 
kuhinje u samostanu Sestara Misionarki 
Ljubavi, Jukićeva ulica br. 24, Zagreb. 
Ujedno, ovime pozivam sve naše župnike 
da sa župnim Caritasima u svojim župama 
na prikladan način organiziraju 
obilježavanje Svjetskog dana siromaha. 

kardinal Josip Bozanić 
 

Ovom prigodom već danas dajemo svim 
župljanima mali paket jabuka koje nam je 
donirao Caritas Zagrebačke nadbiskupije. 
U znak solidarnosti, uzmite paket na 
izlazu, a ako vama ne treba, darujte ga 
nekome u susjedstvu za koga znate da je u 
većoj potrebi. Pozovite potrebite (na tijelu 
i duši) na misu sljedeće nedjelje, u 11 sati. 
Hvala svima koji su ovo danas omogućili! 
 

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 u školu 
ili preuzeti s naše web stranice. 
Ispunjene nam vratite do 1. prosinca 
(papirom, faksom, e-poštom ...). 
Kao i prošle godine, iz dosadašnjeg 
popisa izbrisana su ona domaćinstva 
koja, bez obzira na razlog, zadnje tri 
godine (od Božića 2014. do Božića 
2016.) nisu primila blagoslov. Naravno 
da se i ona mogu ponovno prijaviti za 
blagoslov. 
  

Podsjećamo one koji će zbog školskih 
praznika nakon Božića otići iz Zagreba da 
se ranije jave za naknadni termin. Po 
potrebi, na blagoslov se može ići i 
tijekom došašća.

http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/rijec-svetog-oca/papina-poruka-za-1-svjetski-dan-siromasnih


 

ŽUPNI OGLASI – 12. studenoga 2017. 
 

Danas je susret djece školske dobi, 
nakon jutarnje mise, od 10,30 sati. 
Susrete vode animatori mladih naše 
Župe. Pozivamo svu zainteresiranu djecu 
da se priključe! 
 

U utorak, 14. studenoga, nakon mise, 
započinje prvi ciklus župne kateheze za 
odrasle u ovoj vjeronaučnoj godini. 
Ciklus se sastoji od 4 susreta, a završava 
u utorak, 5. prosinca. Kateheze vodi Igor 
Herceg, vjeroučitelj. 
 

Euharistijsko klanjanje svakoga je 
četvrtka od 17 do 18,30 sati. Dođite! 
 

Pozivamo vas na obilježavanje Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 
Dođite u petak, 17. studenoga, u 18 sati 
na istodobno paljenje svijeća duž Ulice 
grada Vukovara i u 18,30 sati na 
središnje događanje kod Lisinskog.  
U subotu, 18. studenog, u 19 sati, slavi 
se misa za sve branitelje i žrtve 
Vukovara, Škabrnje i domovine Hrvatske 
u crkvi sv. Mati Slobode, a nakon nje 
održat će se koncert: „Zapamtite 
Vukovar“. 

 

Mjesečni susret Hrvatske schönstattske 
obitelji održat će se u našoj Župi u 
subotu, 18. studenoga, nakon mise u 
18,30 sati. 
 

Sljedeće nedjelje, 19. studenoga, 
obilježava se prvi Svjetski dan siromaha. 
Više na str. 3. Listića. 
 
 
 
 
 
 

KURSILJO 
 

Pozivamo vas 
na Mali tečaj 
kršćanstva – 
Kursiljo, koji će 
se, pod geslom 
„Probudi se ti što spavaš, ustani od 
mrtvih i zasvijetlit će ti Krist“ (Ef 5, 14), 
održati u u Pastoralnom centru naše 
Župe, od 30. studenoga do 3.prosinca. 
 

Raspored:  
Četvrtak, 30. studenoga: 17,30 – 21,00 h 
Petak, 1. prosinca: 17,30 – 21,00 h 
Subota, 2. prosinca: 8,30 – 19,30 h 
Nedjelja, 3. prosinca: 8,30 – 14,30 h 
 

U subotu je osiguran zajednički ručak, a 
svakog dana druženje u stankama uz čaj, 
kavu i slatkiše. 
Broj polaznika je ograničen na 40 i to 
starijih od 18 godina, pa molimo prijavu 
polaznika koji mogu biti na tečaju kroz 
sva četiri dana. Prijave se primaju 
osobno u Župnom uredu, SMS-om na 
091/5708 919, te na e-poštu: 
zupa.trnjanska.savica@gmail.com. 
Tečaj će voditi vlč. Andrija Vrane sa 
suradnicima. 
Radujemo se vašem dolasku! 
 

U subotu, 9. prosinca, idemo na 
adventski izlet u Bratislavu. Polazak je u 
7 sati ujutro ispred Pastoralnog centra. 
Cijena je 240 kn. Potrebna je osobna 
iskaznica ili putovnica. 
 
 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. 


