
 

Stvaranje prijateljstva

Nema čovjeka na svijetu koji bi 
se mogao smatrati 
uravnoteženim, 
cjelovitim, zdravim i 
normalnim, a da nema potrebu 
imati prijatelja s kojim će moći 
podijeliti vlastiti život, 
razmišljanja i vrijednosti. No, isto 
tako najčešće se ljudi vode ljudskim 
osjećajem kad sklapaju i žive odnos 
prijateljstva na način da ne usvoje 
sve vrijednosti i zahtjeve 
prijateljstva. Pogotovo što danas 
živimo u društvu velikog 
individualizma, kao i vremenu kad su 
ljudski odnosi najčešće obojeni 
interesom i zemaljskim probitcima, 
te ljudi i ne teže k pravom duhovnom 
prijateljstvu. Zato i danas ima mnogo 
ljudi razočaranih u prijateljstva i 
mnogo razvrgnutih prijateljstava 
nakon godina zajedničkog druženja i 
poznavanja jer iza takvih 
prijateljstava nisu stajale duhovne 
vrijednosti. Mnogi tek nakon 
neuspjeha uoče da njihovo 
prijateljstvo nije bilo pravo 
prijateljstvo, nego tek nečija 
interesna sfera i tehnika 

izračunavanja dobiti i zemaljskih 
probitaka. Kako ne bismo bili 

prepušteni samima sebi u 
tako važnim stvarima 

života, sam Bog se pobrinuo 
poučiti nas vrijednosti prijateljstva 

i ispravnom načinu stjecanja 
prijatelja i stvaranja prijateljstva. 

Pravi prijatelj se mjeri mjerom 
darovane ljubavi, odnosno 
sposobnošću da ostane u ljubavi 
Božjoj koja ima primat i koja je prva 
ljubila čovjeka. Pravi prijatelj se 
očituje u tome da čuva ljubav Božju i 
da vrši Božje zapovijedi, u protivnom 
ne pohađa pravu školu prijateljstva. 
Isus, međutim, nije netko tko bi 
samo tražio neka teoretska pravila 
glede prijateljstva. Položivši život za 
svoje prijatelje, u praksi je pokazao 
što znači nekoga apsolutno ljubiti. 
Polaganje života u Isusovom slučaju 
ne znači samo umrijeti za druge, već i 
uskrsnuti za njih i obdariti ih novim, 
uskrsnim životom. Stoga ni u 
prijateljstvu nije bit da umjesto 
nekoga umremo, nego da nekoga 
svojim životom i smrću oživimo. 

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

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

Kao vjernici znamo da je kardinal 
Stepinac svojim životom, svojom 
službom, riječima i djelima  promicao 
Istinu u kojoj je bilo mjesta za svakoga 
čovjeka, za sve rase i narode, a 
posebno za najugroženije. 
Ta vjernost Istini i pouzdanje u Boga 
učinile su ga uzorom za vjernike ali i 
osobom bez koje se gotovo stotinu 
godina povijesti Crkve u Hrvatskoj i 
Europi ne može dobro razumjeti. 

(...) Oni koji su živjeli prije nas ostavili 
su nam obvezu da čuvamo i 
promičemo istinu. 
Ne možemo reći da nas se to ne tiče. 
Čistoća savjesti kardinala Stepinca, 
mnoštvo spašenih ljudi iz ralja smrti 
uzrokovane terorom političkih 
ideologija sjaji pred nama i traži od nas 
da istinu učinimo glasnijom, 
vidljivijom, opipljivijom. 

Glas Koncila, Meni je živjeti Krist 
(fotomonografija) 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 6. svibnja Dominik Savio 9,00 Za žive i pokojne župljane 

VI. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Tomo i Marija Bajs 

Dj 10,25-26.34-48; Ps 98; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17 18,30 + ob. Žilajković 

PONEDJELJAK, 7. svibnja Dujam 
18,30 Za obraćenje grešnika 

Dj 16,11-15; Ps 149; Iv 15,26-16,4 

UTORAK, 8. svibnja Viktor 9,00 Za žive i pokojne župljane 

Dj 16,22-34; Ps 138; Iv 16,5-11 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 9. svibnja Kristofor 
18,30 + Ferdo i Lidija Horvat 

Dj 17,15.22-18,1; Ps 148; Iv 16,12-15 

ČETVRTAK, 10. svibnja UZAŠAŠĆE 9,00 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

Dj 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20 18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

PETAK, 11. svibnja Franjo Geronimo 
18,30 Kolektivna 

Dj 18,9-18; Ps 47; Iv 16,20-23a 

SUBOTA, 12. svibnja Leopold Mandić 
18,30 

+ Davorin, Antonija, Josip i Ana 
Babić Dj 18,23-28; Ps 47; Iv 16,23-28 

NEDJELJA, 13. svibnja Agneta 9,00 Za žive i pokojne župljane 

VII. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Marica i Mijo Majsak 

Dj 1,15-17.20-26; Ps 103; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11-19 18,30 + Nikola i ob. Matasić 



120. OBLJETNICA ROĐENJA  
BL. ALOJZIJA STEPINCA 

8. svibnja 1898. 
 

Uzništvo i smrt 
U zatočeništvu, i dalje strogo izoliran, 
razvija apostolat pisanja. Napisao je na 
tisuće stranica propovijedi i drugih 
duhovnih sastavaka. Uputio je mnogim 
biskupima, svećenicima i vjernicima više od 
5000 pisama od kojih je sačuvano oko 700. 
U pismima, kao čovjek žive vjere i 
nepokolebljive nade te potpunoga predanja 
Bogu, naslovnike hrabri, tješi i potiče, 
osobito na ustrajnost u vjeri i u crkvenom 
jedinstvu. I u tim pismima, kao i na suđenju 
i u cijelom zatočeništvu, pokazuje iskrenu 
ljubav i prema onim osobama koje su ga 
progonile i nepravedno optuživale. 
Molitva za neprijatelje i praštanje svima 
stalna je tema njegovih izjava i pisama kao i 
triju oporuka. 
Od proljeća 1953. godine kobno su se 
razvijale, već od Lepoglave, "policitemia 
rubra vera", tromboza nogu i bronhijalni 
katar. Bio je potreban sustavne bolničke 
njege, premda su liječnici, strogo 
kontrolirani od režima, činili sve što su 
mogli. 
Odbijao je svaku povlasticu liječenja koja bi 
mogla značiti da je pokleknuo pred 
nepravednim sucima i pred režimom te 
tako pokolebati kler i druge ljude u 
vjerničkoj izdržljivosti. Tako su sve teži 
bolovi postali dio njegova zatočeničkog 
života, ali je on to strpljivo podnosio sve do 
smrti. 
Sveto je umro 10. veljače 1960. još za 
vrijeme izdržavanja nepravedne kazne. 
Umro je kako se to u mučeničkom rječniku 
kaže "ex aerumnis carceris" - od "zatvorskih 
tegoba", ali moleći za progonitelje i s 
Gospodinovim riječima na usnama: "Oče, 
budi volja tvoja!" 

Njegov krepostan život i mučeničku smrt 
Božji je narod prepoznao i častio već za 
života, a osobito nakon smrti, unatoč 
komunističkim zabranama i progonima. 
Blaženim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. 
u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. godine. 
Iza glavnoga oltara zagrebačke katedrale, 
gdje se nalazi grobnica zagrebačkih 
nadbiskupa, pohranjeni su i zemni ostaci bl. 
Stepinca. 
Cvijeće i svijeće te zahvale za uslišane 
milosti po zagovoru bl. Stepinca 
neprestano rese taj divni prostor jer su 
hodočasnici prepoznali u njemu osobnog 
zagovornika kao i zagovornika cijelog 
hrvatskog naroda.               Svršetak 
 

O 120. obljetnici rođenja i 20. obljetnici 
beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca, 
izdali smo 2. preuređeno izdanje 
Župnog molitvenika. Sada ima 150 
stranica. Cijena: 20 kuna. 

Hvala svim suradnicima! 



6. 5. 2018. 
 

Marijanske svibanjske pobožnosti 
započinju svakog dana u 17,50 sati. 

 

U našoj Župi danas započinje 
proslava 120. obljetnice rođenja bl. 
Alojzija Stepinca, a svečani program 
održava se u 16 sati, u našoj 
privremenoj nedjeljnoj crkvi: 
1. Zajednica djece školske dobi 
posebno se potrudila i pripremila 
prigodnu priredbu, uz kratku 
predstavu Lojzekovi školski dani.  
2. Mr. sc. Tvrtko Beus održat će 
predavanje: Sv. Ivan Pavao II. o bl. 
Alojziju Stepincu. Poruke za današnje 
vrijeme.  
3. U svečanom programu predstavit 
ćemo drugo preuređeno izdanje 
Župnog molitvenika. 

 

U utorak, 8. svibnja, na 120. 
obljetnicu rođenja bl. Alojzija 
Stepinca, bit će naše godišnje 
cjelodnevno euharistijsko klanjanje. 
U 9 sati je misa, a potom izlaganje 
Presvetog na osobno i zajedničko 
štovanje. Svečano klanjanje s 
blagoslovom bit će od 17,30 do 18,30 
sati.  
Nađite vremena, dođite i pozovite 
druge! Zahvalimo Isusu na svim 
milostima! Po zagovoru našega 
svetoga Blaženika, molimo za Božju 
proslavu na Savici, osobito 
izgradnjom crkve i Crkve! 

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

 

U četvrtak, 10. svibnja, svetkovina je 
Uzašašća. Mise su u 9 i 18,30 sati,a 
klanjanje od 17 do 18,30 sati.  
Nakon mise održat će se mjesečni 
susret molitelja žive krunice. 

 

Također u četvrtak, 10. svibnja, 
održat će se posljednja sjednica 
Župnoga pastoralnog vijeća u ovom 
sazivu.  
Nakon isteka petogodišnjeg mandata 
slijedi izbor novog ŽPV-a.  

 

Slavlje krizme bit će u subotu, 19. 
svibnja, u 10,30 sati.  
Krizmatelj je preč. Tomislav 
Subotičanec, moderator 
Nadbiskupskog duhovnog stola. 
Toga dana nema večernje mise. 

 

U subotu, 9. lipnja, organiziramo 
hodočašće u Padovu. Polazak je u 
ponoć, a cijena je 240 kn. 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
1. Mladen JANJIĆ iz Zagreba (sin 
Milivoja i Drene dj. Dukić), prav. i 
Ivana RADIĆ JANJIĆ iz Zagreba 
(Mirka i Vesne dj. Petanjek), rkt. 

 

U tebe se, Gospodine, uzdam! 


