
 

Nevidljiva prisutnost

U traženju smisla i 
životnih ostvarenja, često 
se kao ljudi hvalimo onim 
izvanjskim. Mnogi ljudi se 
diče veličinom položaja, 
moći i društvenog ugleda, 
te se nekada zna govoriti o velikim i 
malim ljudima u društvu, o 
značajnima i beznačajnima.  
Naši ljudski susreti najčešće prođu u 
razgovoru upravo o takvim temama, 
jer rado takve stvari iznosimo kao 
novosti, značajne događaje koje 
pamtimo i po kojima mjerimo svoje 
vrijeme i pravimo planove.  
No u životu ova izvanjska veličina 
nije sve. Zapravo nije ništa. Ona je 
samo kamen spoticanja i pojavnost 
koja vara, samo je malo onih koji su 
toga svjesni. Njome se čovjek 
zavarava i zbog toga najčešće ne vidi 
ono što je u stvari bitno. A to bitno i 
važno, što mora postati snažno u 
ljudskim životima, doista je tiho i 
nenametljivo.  
O takvoj bitnoj sastavnici ljudskoga 
života govori Isus kad svjedoči o 
prisutnosti kraljevstva Božjega među 
ljudima koje raste nenametljivo i 

neprimjetno kao što klija 
sjeme bačeno u zemlju. 
Ali premda raste tiho i 
neprimjetno iz dana u 
dan, ne izostavlja donijeti 
potrebni plod. Time je 

Gospodin Isus htio skrenuti 
pozornost na plodnost Božje 
nevidljive prisutnosti u životima ljudi. 
U prilog tome što tvrdi Gospodin, 
ima među nama onih malih, tihih 
ljudi koji zadivljuju veličinom svoje 
jednostavnosti i iskrene vjere u Boga. 
Oni se ničim ne ističu među drugima 
u društvu, jer se ne mogu hvaliti ni 
osobnom pojavnošću, ni društvenom 
prodornošću. Neprimjetni su, jer 
danas malo tko primjećuje veličinu 
duše osjetljive za podražaje Duha 
Svetoga kojima je ispunjeno njihovo 
biće.  
I autor ovog uvodnika želio je u 
zadnje tri godine onako nenametljivo 
unijeti poruku Božje riječi u čitatelje 
sa željom da ih motivira za iskreni 
život u vjeri. Možda je ta želja bila 
idealistička, ali je bila iz dubine srca. I 
u nadi da je naišla na plodno tlo. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 
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Želiš li udisati novi zrak? Tražiš li vedrinu, spokoj koji će ti pomoći da se bolje 
suočiš sa zaprekama, s nepredviđenim događajima, sa životnim bolima? U život 
unesi više oduševljenja, više zahvalnosti i više odgovornosti kako bi postigao 
nutarnju postojanost i pronašao radost življenja. Premda priznajem da u životu 
postoje poteškoće, ne mogu vjerovati da rješenje možeš pronaći u jadikovanju, 
naprotiv vjerujem da se ono nalazi u želji za djelovanjem kako bi se tvoje stanje 
promijenilo nabolje. Zato prestani kukati i promijeni nabolje svoj život i živote 
drugih.      Salvo Noe, Zabranjeno kukanje 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
 
Bruno GOSTREC iz Sesvetskih Sela  
(sin Marijana i Branke dj. Ruga), rkt.  
i Doroteja BOBESIĆ iz Zagreba  
(kći Damira i Gordane dj. Rus), rkt. 
 

U srijedu, 13. lipnja, u 87. godini života, 
umro je mr. oecc. Vinko FOSTAČ, član 
Župnog ekonomskog vijeća od početka 
Župe. Sprovod je u ponedjeljak, 18. 
lipnja, u 14,10 sati, na Miroševcu, a 
sprovodna misa istoga dana u 18,30 
sati! Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 17. lipnja Grgur 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + ob. Banić i Brezović 

Ez 17,22-24; Ps 92; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

PONEDJELJAK, 18. lipnja Elizabeta 
18,30 + Vinko Fostač, sprovodna 

1Kr 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42 

UTORAK, 19. lipnja Romuald 
18,30 Kolektivna 

1Kr 21,17-29; Ps 51; Mt 5,43-48 

SRIJEDA, 20. lipnja Margareta 
18,30 + Dragutin Sabolić 

2Kr 2,1.6-14; Ps 31; Mt 6,1-6.16-18 

ČETVRTAK, 21. lipnja Alojzije 
18,30 

+ Vjekoslav i ob. Grečl i 
Pfeiffer Sir 48,1-14; Ps 97; Mt 6,7-15 

PETAK, 22. lipnja Paulin 
18,30 Kolektivna 

2Kr 11,1-4.9-18.20; Ps 132; Mt 6,19-23 

SUBOTA, 23. lipnja Josip Kafas 
18,30 + Krste Perica 

2Ljet 24,17-25; Ps 89; Mt 6,24-34 

NEDJELJA, 24. lipnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA  Nema mise. 

Iz 49,1-6; Ps 139; Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80 18,30 + Marija i Jakob 



MOLITVENA ZAJEDNICA 
BL. ALOJZIJA STEPINCA 
 

Molitvena zajednica blaženoga Alojzija 
Stepinca je skupina katoličkih vjernika koja 
nastoji živjeti evanđelje nadahnuta 
primjerom bl. Alojzija Stepinca. Do sada se 
u zajednicu uključilo oko 5000 molitelja. 
Ta naša braća i sestre nastoje molitvom, 
praćenom savjesnim kršćanskim životom, 
pridonijeti vlastitoj osobnoj duhovnoj 
formaciji, a time i duhovnoj i moralnoj 
obnovi Crkve u Hrvata i samoga hrvatskoga 
naroda, na temeljima četrnaest-stoljetne 
katoličke baštine. 
Svaki se kršćanin može uključiti u 
Molitvenu zajednicu blaženoga Alojzija 
Stepinca, koja promiče molitveni život, 
duhovne vrijednosti i širi Kristovu ljubav u 
sva područja javnoga života, kako je to 
činio i bl. Alojzije. 
Prijavnica se može naručiti na sljedećoj 
adresi: 

Zajednica štovatelja 
BLAŽENOGA ALOJZIJA STEPINCA 
Kaptol 31, Zagreb  
Ili na tel. 01 / 4894 879 
 

Svaki štovatelj blaženoga Alojzija Stepinca 
uključen u ovu molitvenu zajednicu moli: 
 za čast i proslavu Isusa Krista i Katoličke 

Crkve; 
 za čvrstoću osobne vjere i vjernosti Isus 

Kristu i Crkvi; 
 za svoje osobne nakane i potrebe; 
 za domovinu Hrvatsku i svakoga 

čovjeka; 
 za očitovanje i potvrdu svetosti bl. 

Alojzija Stepinca u postupku njegove 
kauze za proglašenje svetim. 

Uz molitvu svaki štovatelj bl. Alojzija 
Stepinca uključen u ovu molitvenu 
zajednicu svojim radom nastoji: 
 savjesno obavljati svoje svakodnevne 

obveze; 

 svjedočiti kršćanske istine u privatnom i 
javnom životu; 

 surađivati s Postulaturom u promicanju 
blaženikova glasa svetosti; 

 sudjelovati svakoga 10. dana u mjesecu 
u slavlju svete mise ili na molitvenom 
sastanku; 

 darom i žrtvom pridonositi uspješnom 
dovršetku postupka za proglašenje 
svetim bl. Alojzija Stepinca. 

S vjerom u Općinstvo svetih, članovi 
„Zajednice štovatelja blaženoga Alojzija 
Stepinca“ mole za svoje potrebe i potrebe 
braće ljudi, osobito za ozdravljenje bolesnih 
i obraćenje nevjernika. Posebna nakana 
njihovih pobožnosti je molitva da blaženi 
Alojzije Stepinac bude što prije proglašen 
svetim. 
 

MOLITVA U ČAST BL. A. STEPINCA 
Gospodine, Bože naš, ti si blaženom 
Alojziju Stepincu dao milost čvrsto vjerovati 
u Isusa Krista i spremnost trpjeti za njega 
sve do mučeničke smrti.  
Pomozi nam slijediti njegov primjer i njegov 
nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on 
ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio sve 
do darivanja vlastitog života za nju.  
Njegova živa vjera u Isusa Krista i postojana 
ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u 
borbama života na putu vječnoga spasenja. 
  

Po njegovu zagovoru udijeli milost svojega 
blagoslova našim biskupima, svećenicima, 
redovnicima i redovnicama, svećeničkim i 
redovničkim pripravnicima, našim 
obiteljima da budu čvrste u vjeri i 
blagoslovljene novim i brojnijim životima. 
Budi utjeha svim starijim osobama te 
pomoć bolesnicima i patnicima. Očeve i 
majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i 
vanjskih pogibelji duše i tijela. Udijeli milost 
svećeničkih i redovničkih zvanja našoj Župi, 
našoj Nadbiskupiji i Crkvi u Hrvata. 
 

Po njegovu zagovoru udijeli mi milost (reci 
u mislima nakanu svoje molitve)...  
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 



17. 6. 2018. 
 

LJETNI RASPORED 
od 18. lipnja do 18. 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. 
 

Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom od 19 do 19,30 sati. 

 

Svima koji odlaze iz Zagreba zbog 
godišnjih odmora želimo odmor za 
tijelo i okrjepu za dušu! Pronađite 
vremena za duhovne vježbe ili 
duhovnu obnovu.  
Sjetite se Isusovih riječi: Dođite k meni 
svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću 
vas odmoriti (Mt 11, 28). 
Izbor iz ponude duhovnih vježbi: 
eduhovnevjezbe.hr; isusovci.hr;  
injigo.com; tabor.hr; hzbs.hr; 
veternica.biskupija-varazdinska.hr 

 

Povodom Dana državnosti Republike 
Hrvatske, u ponedjeljak, 25. lipnja, 
Klub veterana 148. br HV-a poziva u 
10 sati u crkvu sv. Marka na sv. misu 
za domovinu, te u 12 sati na 
Medvedgrad, pred Oltar hrvatske 
domovine da zajedno odamo počast 
svima koji su život dali za domovinu 
Hrvatsku. 

U petak, 29, lipnja, slavimo 
svetkovinu apostolskih prvaka, sv. 
Petra i Pavla. Na taj se blagdan 
prikuplja tzv. „Petrov novčić“, 
novčani dar za potrebe Svetog Oca 
pape. Hvala svim darovateljima! 

 

DUHOVNA OBNOVA 
U LUDBREGU 

 

U subotu, 30. lipnja, uoči nekadašnjeg 
blagdana Krvi Kristove, po kojem je 
cijeli mjesec srpanj njoj posvećen, 
pozivamo vas na duhovnu obnovu u 
svetište Predragocjene Krvi 
Kristove, u Ludbreg, koju će 
predvoditi vlč. Antun Vukmanić. 
 

Program: 
10,00  Slavljenje 
10,30 Predavanje 
11,00  Pokorničko bogoslužje 
12,00  Klanjanje 
12,30  Sv. misa 
13,30 Ručak 
15,00 Križni put 
 

Polazak je ispred Pastoralnog centra 
u 8 sati, a cijena od 140 kuna uključuje 
ručak. 
Ako netko dolazi vlastitim 
prijevozom, može se do 28. lipnja 
također prijaviti za zajednički ručak, 
po cijeni od 70 kuna. 

http://www.injigo.com/

