
 

Svjedočanstvo uskrsnuća

Kao što je Isus ponudio 
opipljive dokaze svojim 
učenicima o ukrsnuću, 
već od prvoga dana dao 
im je do znanja da i oni 
moraju ostaviti drugima opipljiv 
dokaz da su ga susreli i da su 
uvjereni u njegovo uskrsnuće. On 
očekuje da oni budu svjedoci, a to 
znači da ne očekuje da samo govore 
o njegovu uskrsnuću, nego da 
ponude opipljive dokaze cijelom 
čovječanstvu. To svjedočanstvo 
sastoji se i od toga da pokažu i 
dokažu svima da su prihvatili 
uskrsnuće. O uskrsnuću se, ne samo 
priča i propovijeda drugima, nego se 
uskrsnuće najprije živi. Ono se ne 
svjedoči samo prepričavajući 
događaj, nego se svjedoči vlastitim 
životom.  
Zato je vrlo opipljv dokaz o 
uskrsnuću sadržan i u životu samih 
kršćana. Svojim životom vjernici 
imaju obvezu pokazati da je Isus živ 
u njima, to jest da su se obratili i 
odrekli grijeha, jer ono što trebaju 
propovijedati među narodima, oni 
osobno moraju iskusiti u prvom licu. 

Ako pak oni sami žive u 
grijehu, ako nisu radikalno 
raskrstili s grješnim životom, 
nikome ne mogu dokazati da 
je Krist uskrsnuo.  I kao što je 

Kristov uskrsli život bio učenicima 
najveći dokaz o tome da je Isus živ 
među svojima, tako je i život nas 
vjernika preporođen uskrsnućem 
Gospodnjim najveći dokaz drugima 
da je Isus živ i djelatan među nama. 
Kao što je Kristov uskrsli život 
najveći dokaz onima koji vjeruju, a 
taj život primaju po riječi i 
euharistiji, tako je i naš uskrsli život 
najveće svjedočanstvo o njegovu 
uskrsnuću. Sve ostalo moglo bi biti 
samo lijepa teorija i pričanje priča 
oko kojih se mogu voditi rasprave 
do iznemoglosti koje nikome ništa 
ne dokazuju. Jedina prava stvarnost, 
koja uvjerava, jest ona živa 
stvarnost, pa se stoga potrudimo 
ostaviti svijetu takvo živo 
svjedočanstvo života koje ljude vodi 
na obraćenje i odricanje od grijeha, 
a potom sve nas zajedno u život 
vječni. 

Igor Herceg, vjeroučitelj
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 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnog Igora Šumljaka, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, te one 

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

Postavši jedan od nas, ponovimo još 
jednom, Sin nam ne oduzima mjesto 
pod reflektorima, nego nam pripravlja 
božansko mjesto. 
Upravo, stoga, njegovo tijelo 
Uskrsloga, na kraju njegova 
zemaljskoga života, ne treba očekivati 
kao jedno među mnogim tijelima, nego 
kao tijelo kojemu su sva druga stvarno 
udovi: A vi ste tijelo Kristovo i, 
pojedinačno, udovi ... udovi jedni 
drugima (1 Kor 12,27 i Ef 4,25). 

Tu je svršetak istrage, kraj zagonetke, 
Kristovo tijelo moram pronaći u 
svojemu bližnjem (...) 
Posljednja lekcija Utjelovljene Riječi bila 
je u činjenju jednostavnih čina da se tako 
učenici nauče ne gledati više Njega, nego 
vidjeti sve stvari u Njemu i prepoznati 
Njegovu slavu koja izranja svagdje u 
svakodnevnici. 
 

Fabrice Hadjadj,  
USKRSNUĆE. Upute za uporabu 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 15. travnja Damjan 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ivan Hampl 

Dj 3,13-15.17-19; Ps 4; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 18,30 + ob. Janko i Tomić 

PONEDJELJAK, 16. travnja Benedikt 
 Nema mise. 

Dj 6,8-15; Ps 119; Iv 6,22-29 

UTORAK, 17. travnja Inocent 
18,30 Kolektivna 

Dj 7,51-8,1a; Ps 31; Iv 6,30-35 

SRIJEDA, 18. travnja Roman 
18,30 

+ Zvonimir, Margareta i Blaž 
Šajković Dj 8,1b-8; Ps 66; Iv 6,35-40 

ČETVRTAK, 19. travnja Leon 
18,30 + Manda i Mato Šarlija 

Dj 8,26-40; Ps 66; Iv 6,44-51 

PETAK, 20. travnja Agneza 
18,30 Kolektivna 

Dj 9,1-20; Ps 117; Iv 6,52-59 

SUBOTA, 21. travnja Anzelmo 
18,30 + Dario Markić i Mijo Majsak 

Dj 9,31-42; Ps 116; Iv 6,60-69 

NEDJELJA, 22. travnja Kajo 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ljubica i ob. Bračun 

Dj 4,8-12; Ps 118; 1Iv 3,1-2; Iv 10,11-18 18,30 + Jure i Josipa Brkljačić 



USUSRET PROSLAVI 
120. OBLJETNICE ROĐENJA  

BL. ALOJZIJA STEPINCA 
8. svibnja 1898. 

 

Djetinjstvo i mladost 
Alojzije Stepinac peto je od osmero djece u 
pobožnoj i radišnoj obitelji Josipa i Barbare r. 
Penić. Rodio se 8. svibnja 1898. u selu 
Brezariću u župi Krašić, pedeset kilometara od 
Zagreba. Kršten je sljedećeg dana na ime 
Alojzije Viktor. 
Pučku školu završio je u Krašiću, a od 1909. 
kao pitomac Nadbiskupijskog orfanotrofija 
pohađao je gornjogradsku klasičnu gimnaziju. 
Nakon 6. razreda prijavljuje se kao kandidat za 
svećeništvo. 
Maturirao je 28. lipnja 1916. u skraćenom 
školskom roku, nakon čega je mobiliziran u 
austrijsku vojsku. Nakon šestomjesečnog 
časničkog tečaja na Rijeci bio je poslan na 
talijanski front kod Gorice. 
U bitkama na rijeci Piavi, u srpnju 1918. pao je 
u talijansko zarobljeništvo odakle se, kao 
solunski dobrovoljac, oslobodio u prosincu 
1918. U proljeće 1919. bio je demobiliziran. 
 

Svećeničko ređenje 
Ujesen 1919. upisao se na Agronomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, ali ubrzo napušta studij 
da se posveti poljoprivredi u rodnom selu. U 
isto se vrijeme aktivira u redovima katoličke 
mladeži. Po želji svog oca neko vrijeme 
razmišlja o ženidbi. 
Ljeti 1924. napokon se odlučuje za svećeničko 
zvanje. Ujesen ga nadbiskup Antun Bauer šalje 
u rimski kolegijum Germanicum-Hungaricum 
te od 1924. do 1931. studira na Papinskom 
sveučilištu Gregoriani. 
26. listopada 1930. u Rimu je zaređen za 
svećenika. Mladu misu je slavio u crkvi Santa 
Maria Maggiore, uz njega je njegov mlađi 
kolega i poslije njegov nasljednik na 
zagrebačkoj nadbiskupskoj katedri i prefekt 
Kongregacije za nauk vjere, kardinal Franjo 
Šeper. 

U srpnju 1931. godine, kao dvostruki laureat iz 
filozofije i teologije, vraća se u domovinu. U 
punom je jeku u tadašnjoj Jugoslaviji vojna 
diktatura, uz osobito nastojanje vlasti da 
oslabi Katoličku Crkvu. 
U nadbiskupskom dvoru obavlja službu 
ceremonijara. 
U nekoliko župa bio je kraće vrijeme upravitelj 
da razriješi sporove između vjernika i 
svećenika. U slobodno vrijeme se posvećuje 
karitativnom radu te nadbiskup Bauer na 
njegovu inicijativu 23. studenoga 1931. 
ustanovljuje dijecezanski Caritas. 
 

Najmlađi biskup 
Papa Pio XI. imenuje ga 28. svibnja 1934. 
nadbiskupom koadjutorom s pravom 
nasljedstva. Bio je tada najmlađi biskup na 
svijetu s 36 godina života i nepune četiri 
godine svećeništva. Na Ivanje, 24. lipnja 1934. 
zaređen je za biskupa u zagrebačkoj katedrali. 
Nadbiskup ga odmah uključuje u 
najintenzivniji pastoral prostrane 
nadbiskupije. 
Nakon smrti zagrebačkog nadbiskupa Bauera 
7. prosinca 1937. preuzima izravnu upravu 
zagrebačke nadbiskupije, a uskoro i 
predsjedništvo tadašnje Biskupske 
konferencije Jugoslavije. 
Kao pastir Crkve zagrebačke nastoji se što 
češće izravno susresti s klerom i vjernicima 
diljem nadbiskupije. Promiče svestranu 
duhovnu obnovu, osobito euharistijsku i 
marijansku pobožnost. Na srcu mu je pastoral 
obitelji i mladih te što aktivnije sudjelovanje 
vjernika laika u Katoličkoj akciji. 
Zalaže se za dobar katolički tisak (pokrenuo je 
katolički dnevnik "Hrvatski Glas"). Potaknuo je 
izdanje novog cjelovitog prijevoda Svetoga 
pisma. Osniva mnoge nove župe, njih 14 u 
samom Zagrebu. Posvuda uključuje u izravni 
pastoral gotovo sve redove i družbe. U 
Brezovici osniva prvi karmel u Hrvatskoj. Sa 
svim hrvatskim biskupima zauzeto planira 
proslavu 1300. obljetnice veza Hrvata sa 
Svetom Stolicom (641.-1941.) što je zbog rata 
odgođeno sve do proslave na Mariji Bistrici 
1984.    (nastavlja se)



15. 4. 2018. 
 

Danas je novi susret djece školske 
dobi, u Pastoralnom centru, u 10,30 
sati. Pozivamo djecu da se uključe! 

 

Zajednica mladih na svojim 
okupljanjima srijedom u 20 sati 
obrađuje temu teologije tijela sv. 
Ivana Pavla II. Dođite! 

 

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

 

Pozivamo vas na Mali tečaj 
kršćanstva – Kursiljo, koji će se 
održati u našoj Župi, od 19. do 22. 
travnja. Raspored:  
Četvrtak, 19. travnja: 17,30 – 21 h. 
Petak, 20. travnja: 17,30 – 21 h. 
Subota, 21. travnja: 8,30 – 19,30 h. 
Nedjelja, 22. travnja: 8,30 – 14,30 h. 
Broj polaznika je ograničen na 30 i to 
starijih od 18 godina, pa molimo 
prijavu polaznika koji mogu biti na 
tečaju kroz sva četiri dana.  
Prednost imaju oni koji još nisu 
sudjelovali na takvom tečaju. 
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! 
 

 

Crkva sljedeće nedjelje slavi 55. 
svjetski dan molitve za duhovna 
zvanja. Osim molitve, prikupljat 
ćemo i novčanu pomoć za naša 
sjemeništa. 

 

Mladi Zagrebačke nadbiskupije 
okupit će se na hodočašću u 
zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju 
Dobrog Pastira, 22. travnja. Budući da 
je ta nedjelja i Dan duhovnih zvanja, 
program će u katedrali započeti u 
17,30 sati euharistijskim klanjanjem, 
tijekom koga će biti prilika za 
ispovijed. Euharistijsko slavlje u 19 
sati predvodit će kardinal Josip 
Bozanić. Poslije mise održat će se 
koncert u Nadbiskupskom 
bogoslovnom sjemeništu, na kojem 
nastupaju: Božja Slava Bend, 
Nadbiskupijski zbor mladih i 
bogoslovski Ben(d) Sirah. 

 

U subotu, 5. svibnja, hodočastimo 
Majci Milosti na Trsat. Nakon Trsata 
slijedi izlet u najmanji grad na svijetu, 
istarski Hum i Aleju glagoljaša. 
Polazak je u 6 sati, a cijena od 180 kn 
uključuje i ručak. Prijave u Uredu. 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
Tomislav VRBANČIĆ iz Zagreba (sin 
Ivice i Ljubice dj. Prosinečki), rkt. i 
Elizabeta NESTIĆ iz Velike Gorice (kći 
Drage i Dubravke dj. Šimunović), rkt. 


