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Svjedočiti za Svjetlo 
 

Ivan Krstitelj bio je izuzetan 
i silan čovjek. Na njegov 
glas iz pustinje došli su 
mnogi iz Judeje i pognute 
glave krstili se krstom 
obraćenja. Velika je snaga 
izbijala iz njegova lika. Zato 
su mnogi bili pomislili da je 
on ona zvijezda koja ima doći. Tolika je 
bila njegova snaga i toliko zadivljujuća 
njegova pojava. Međutim, Ivan je bio 
svjestan da je došao kao svjedok da 
posvjedoči za Svjetlo, ali da on sam 
nije bio Svjetlo.  
Naravno, Ivan je i mogao posvjedočiti 
za svjetlo jer je i sam tom svjetlošću 
bio prosvijetljen. I evo odmah velike 
napasti: graditi se većim nego što jesi. 
Ivan je pokrenuo cijelu Judeju. 
Razdrmao je uspavane duhove. I svi su 
k njemu dolazili. Bogati i siromašni, 
učeni i priprosti, običan puk i 
svećenici. I svi su mu se divili. Kako li 
to samo može goditi čovjeku. Kako li 
to samo čovjeka može ponijeti i 
uznijeti, pa počne ploviti na krilima 
svoje umišljenosti i oholosti, te 
propovijedati sama sebe umjesto 
Božju riječ.  
Međutim, tajna svetih ljudi je u tome 

da znaju kako sami po sebi ne 
bi ništa vrijedili. Oni se 
jednostavno raduju što su 
nositelji Božjih darova i to 
darova koji su za služenje. 
Upravo kao Ivan. Sve što je 
on bio i što je značio stavio je 
u službu pripravljanja puta 

Gospodinu. Svekolik smisao njegova 
života bio je da postane Glas.  
Kad se kršćanin po sakramentu krsta 
ucijepi u Krista, on postaje dionik 
njegove božanske naravi, živi ud 
njegova otajstvenog tijela koje je 
Crkva. Nikada na svijetu nećemo 
dokučiti veličinu svoga izabranja. Bog 
je doista velik i želi biti velik u ljudima i 
po ljudima. Velik sam onoliko koliko je 
u meni velik Bog. Božjom milošću 
mogu isijavati Božju svjetlost. Bog 
može isijavati iz mene. Kako bi rekao 
sv. Franjo, Bog od mene želi učiniti 
oruđe svoga mira i blagoslova. To je 
moje odlikovanje, moja radost, ali 
nipošto razlog uznositosti.  
Učinimo zato da naši bližnji, 
promatrajući sjaj našega života, 
povjeruju u Svjetlo koje svijetli iz naših 
duša. 

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 
 

Josipovo je zaručenje s Marijom uzor koji 
se ima ostvariti u kršćanskim zarukama. 
Zajedno s Djevicom Josip uči sve kako se 
ljubi.  
Zaručnike vodi putem kojim će njihova 
ljubav rasti u sve plemenitijim osjećajima.  
U njima, ako samo hoće, razvija zanos prave ljubavi dajući im da u ljudskoj ljubavi 
upoznaju veliki dar božanske ljubavi. On im pomaže da na svoju ljubav gledaju kao na 
poziv k svetosti.  
Zato će Josip uvijek ostati uzor-zaručnik. U zarukama je dospio do vrhunca ljubavi, pa sve 
druge zaručnike može voditi u tom smjeru. 

Jean Galot, Sveti Josip  

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 17. prosinca Lazar 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Mirko Bogović 

Iz 61,1-2.10-11; Lk 1,46-4; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28 18,30 + Josip Saradžen 

PONEDJELJAK, 18. prosinca Malahija 
6,00 + Josip Jandrić 

Jr 23,5-8; Ps 72; Mt 1,18-24 

UTORAK, 19. prosinca Urban 6,00 Za ozdravljenje Tome 

Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71; Lk 1,5-25 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 20. prosinca Filogonij 6,00 Za uspjeh operacije 

Iz 7,10-14; Ps 24; Lk 1,26-38 18,30 + Tomislav Ivančić, svećenik 

ČETVRTAK, 21. prosinca Petar Kanizije 6,00 + Marica i Mijo Majsak, ob. Tonžetić 

Pj 2,8-14; Ps 33; Lk 1,39-45 18,30 + Davorka i Ante Fuštar 

PETAK, 22. prosinca Franciska 6,00 + Vinko i Milka Šilar 

1Sam 1,24-28; 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-56 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 23. prosinca Ivan Kentski 6,00 + Bogdan Cizel 

Mal 3,1-4.23-24; Ps 25; Lk 1,57-66 18,30 + Savka i ob. Hecker 

NEDJELJA, 24. prosinca Badnjak, Adam i Eva 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA 
11,00 + ob. Preberina, Sušić i Babić 

20,00 Misa bdijenja 

2Sam 7.1-8-12,14.16; Ps 89; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 24,00 Polnoćka 



 

KAKO SE PRIPREMITI  
ZA NAJBOLJI BOŽIĆ IKAD 
 

Kada se u prosincu spomene Božić, mnoge 
često oblije hladan znoj jer im odmah na 
pamet padne sve što još treba napraviti u 
kratkom razdoblju, koje poklone kupiti, 
kuću počistiti, nezgodnu rodbinu susresti, 
gužve u koje će upasti … Stoga bih 
ponudio svima nekoliko savjeta kako što 
bolje iskoristiti ovo razdoblje došašća za 
što ugodniju i bolju proslavu Božića: 
• Obavite sezonsko čišćenje. Ispitajte 
savjest i detaljno se ispovjedite. Nemojte 
zaboraviti na sitnice kako bi vam duša 
zaista blistala kada vam Isus dođe u goste. 
• Prozračite dobro sve prostorije u kući. 
Neka uđe svježina Duha Svetoga u vaš 
život. 
• Operite zastore na svome srcu. Uklonite 
s njega brigu i tjeskobu, te ga ukrasite 
nadom i radošću. 
• Ona rasklimana ladica čiji ste popravak 
stalno odgađali? Sada je pravo vrijeme da 
se suočite sa svojim sitnim slabostima. 
• Želite počastiti drage prijatelje? Odlično! 
Nema boljeg poklona od strpljivosti i 
brižnog slušanja. 
• Ne znate koje kolače odabrati za Božić? 
Nešto tradicionalno ili želite iznenaditi 
obitelj nečim novim? Koju god pobožnost 
odaberete, svaka molitva je susret s 
Bogom, a to je ono najvažnije. 
• Izvucite onaj predivni bakin porculan 
koji čuvate negdje duboko u ormaru. 
Obradujte Isusa molitvama iz svoga 
djetinjstva kojima ste radili prve korake u 
vjeri. 
• Napravite novu obiteljsku fotografiju i 
postavite je na zid. Neka vam Isusovo lice 
uvijek bude pred očima. 
• Stavite zimske gume, pripremite lopatu i 
sol, da vas nevrijeme ne bi zateklo. 

Ostanite postojani u molitvi i izbjegavajte 
grešne prigode. 
• Na kraju, morate malo i na sebe misliti. 
Nakon naporne godine u redu je priuštiti i 
sebi nešto, primjerice par sati s Biblijom. 
Sav potreban shopping možete obaviti u 
lokalnoj crkvi radnim danom u 6 sati. Ako 
putujete automobilom, dođite koju 
minutu ranije kako biste našli parking. Za 
plaćanje ne brinite, račun je već odavno 
podmiren. 

vlč. Tomislav Šagud, Bitno.net 
 

'NEKA ŽIVI DUH DJELOTVORNE LJUBAVI' 
 

Treću nedjelju došašća slavimo u našoj 
Crkvi u Hrvatskoj kao Nedjelju Caritasa. Na 
taj dan razmišljamo o djelotvornoj ljubavi 
prema bližnjemu, mislimo na one koji su 
sami ili usamljeni, bolesni, ostavljeni i 
zaboravljeni, zlostavljani, mučeni, 
progonjeni, na sve one čiji se glas ne čuje i 
čija lica nećemo vidjeti na naslovnicama 
novina ili u vizualnim elektroničkim 
medijima, molimo za njih i prikupljamo 
dragovoljne priloge.  
Ovogodišnje Nedjeljom pripravljamo se i 
za obilježavanje 25. obljetnice 
ustanovljenja Hrvatskog Caritasa, krovnog 
tijela mreže Caritasa u Hrvatskoj, kojem je 
HBK potvrdila pravni status 1. siječnja 
1993. godine. Kao njegov predsjednik, i u 
ime Vijeća HBK-a za Caritas, mons. Josip 
Mrzljak, biskup varaždinski, u prigodnoj 
Poruci zahvaljuje svim djelatnicima, 
suradnicima i volonterima, kao i 
partnerima i dobročiniteljima, na 
postojanom služenju djelotvorne ljubavi. 
Ujedno, sve nas podsjeća na važnost 
organiziranog djelovanja Caritasa te ulozi i 
zadaćama Caritasa u cjelovitu pastoralu 
župne zajednice i života Crkve.  
Poruku pročitajte na: www.caritas.hr 

http://www.caritas.hr/nedjeljacaritasa2017.shtml
http://www.caritas.hr/nedjeljacaritasa2017.shtml


 

ŽUPNI OGLASI – 17. prosinca 2017. 
 

Danas je Nedjelja Caritasa. Prikupljaju 
se prilozi za Hrvatski Caritas, Caritas 
Zagrebačke nadbiskupije i župni Caritas. 
Hvala svima! 

 

Danas u 11 sati slavimo misu zahvalnicu 
za 50. obljetnicu OŠ Jure Kaštelana. Na 
misi pjevaju župni dječji i školski zbor 
„Kaštelanci“. Naša Župa zahvaljuje za 18 
godina gostoprimstva, odličnu suradnju i 
sve Božje milosti primljene po slavljenju 
kršćanskih otajstava pod krovom škole. 

 

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu 
na večernju misu, a od sutra će biti u 
Pastoralnom centru. Ponesite svijeće! 

 

Tijekom došašća pozivamo vas na mise 
zornice, svakog jutra osim nedjeljom, u 
6 sati. Na početku zornice molimo 
Jutarnju iz Božanskog časoslova.  

 

Euharistijsko klanjanje u došašću je 
četvrtkom nakon zornice i od 17 sati. 

 

U subotu, 23. prosinca, u 16 sati idemo 
u školu okititi bor i jaslice. Dođite 
pomoći, veselimo se vašem dolasku! 

 

Na 4. adventsku nedjelju ujedno je i 
Badnjak, mise su u 9 i 11 sati. Navečer 
u 20 sati bit će misa bdijenja i polnoćka 
u 24 sata. Pola sata prije obje mise 
dođite na duhovno-glazbeni program. 
Na Božić i Štefanje mise su u 9 i 11 
sati.  
Od Badnjaka do 7. siječnja mise će biti 
u školi.  
Župni ured radit će redovito. 
 
 
 
 
 

Blagoslov obitelji započinje u srijedu, 
27. prosinca. Raspored je objavljen na 
zasebnom listiću i na web stranici. 
Odnesite ga i svojim susjedima! 

 

Za vrijeme blagoslova obitelji neće biti 
euharistijskog klanjanja. 

 

U nedjelju, 31. prosinca, blagdan je 
Svete obitelji. Na misi u 9 sati molit 
ćemo za naše obitelji i blagosloviti djecu.  

 

Budući da Stara godina pada u nedjelju, 
misu zahvalnicu slavit ćemo u 18,30 sati. 

 

Na Novu godinu slavimo blagdan 
Bogorodice Marije i Svjetski dan mira. 
Mise će biti u 9 i 11 sati. 

 

Blagoslov vode bit će uoči Bogojavljenja, 
5. siječnja, u 18,30 sati. 

 

Na svetkovinu Bogojavljenja ili Sveta tri 
kralja, 6. siječnja, mise će biti u 9 i u 11 
sati. Na ovaj blagdan obilježava se Dan 
Djela svetog Djetinjstva, dječjeg 
misijskog djela. Uključimo se molitvom i 
darovima! 

 

U nedjelju nakon Bogojavljenja, 7. 
siječnja, slavimo blagdan Krštenja 
Gospodinova. Tom nedjeljom završava 
božićno vrijeme, a ujedno započinje 
vrijeme kroz godinu.  
Nakon te nedjelje možete raskititi 
borove. 

 

U predvorju škole možete nabaviti 
katoličke kalendare raznih formata! 

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. 


