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DADOH SE ZAVESTI 
 

Neobično kako danas u prvom čitanju prorok 
Jeremija prekorava Boga: “Ti me, Gospode, 
zavede, dadoh se zavesti!” Ne baš mala 
optužba! Prorok se tuži kako ga je Bog nekako 
„na prijevaru“ uzeo u proročku službu. Jeremija 
je naime bio miran i plah čovjek. U vrijeme 
najvećih političkih i vjerskih razdora, neposredno 
prije propasti Jeruzalema, Bog ga postavlja za 
proroka u Jeruzalemu, i to da “pliva protiv 
struje”, da se suprotstavi i kralju i lažnim 
prorocima. Jeremija posve nevoljko prihvaća tu 
zadaću, ali se ipak uzda u Božju pomoć. No što 
se događa? Kralj ga ne sluša, a svi mu se 
velikaši izruguju i čak smišljaju kako da ga 
pogube. Zamalo je izbjegao da ga ne ubiju. 
Nakon svih tih nevolja, Jeremija  je u životnoj 
tjeskobi. Rekli bismo: „Što je njemu to trebalo? 
Zar ga Bog nije 'naveo na tanak led'?“ Ali nije 
Bog takav samo prema Jeremiji. U današnjem 
evanđelju Isus je jasan: “Hoće li tko za mnom, 
neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj 
križ i neka ide za mnom. Tko hoće svoj život 
spasiti, izgubit će ga”. Baš lijepo, rekli bismo! 
Međutim, to je istina i to se tiče svakog onoga 
koji za Kristom krene. Osjećamo u sebi tu 
dvostrukost. Naime, nosi nas ljepota Kristova 
poziva, duboko u sebi osjećamo da je to i 
ispravno i lijepo i da to odgovara našim 
najdubljim težnjama, no s druge strane, to nas 
opredjeljenje stoji muka i napora. I onda 
protestiramo. 
Zašto nam Gospodin priređuje takva 
“iznenađenja”. Kao prvo, pomislimo, što bi bilo i 
s Jeremijom, i s Petrom i Pavlom da su odmah 
na početku znali sve što ih čeka? Kad 

pogledamo svoj vlastiti život, doista, da mi je 
Gospodin sve na početku pokazao, svisnuo bih. 
Nadalje, Isus je rekao: “Tko hoće svoj život 
spasiti, izgubit će ga”, ali je odmah dodao: “Tko 
izgubi svoj život poradi mene, naći će ga!” Radi 
se dakle o vjeri i povjerenju. Vjerujem li ja Isusu 
da on vodi moj život i da Otac neće dopustiti da 
propadne? Vjerujem li ja Isusu, njegovoj riječi? 
Zaključimo s dvije napomene. Prvo. Razumljivo 
je da čovjek vjernik u određenim trenucima 
života zapadne u zdvojnost i tjeskobu. Baš kao 
Jeremija koji na jednom mjestu cvili: “Jao meni, 
majko moja, što si me rodila?”, kao što Isus u 
tjeskobi govori “Oče, ako je moguće…”, kao što 
Pavao uzdiše: “Jadan li sam ja čovjek!” To nije 
znak grešnosti, nego jednostavno znak da smo 
pravi ljudi sa svim osjećajima. Možemo se mi i 
“prepirati s Gospodinom”, jer ne znači da su 
pravi vjernici oni koji samo klimaju glavom i 
kojima je “sve jasno”. Drugo, Bog nas spašava 
po našoj ustrajnosti i po svojoj milosti. Ako nam i 
izgleda da smo sve uložili, a malo dobili, ako 
nam se čini da Bogu trebamo reći: “Sve vode 
tvoje i vali preko mene prijeđoše”, znademo, da 
nam Bog daje neizmjerno i neusporedivo više 
od onoga što mi ulažemo. Zato, ako nam se i 
učini da nas Bog “zavodi”, znajmo, on nas vodi, 
kao što je vodio Gospodina Isusa preko muke i 
smrti do uskrsnuća i proslave, kao što je vodio 
apostole preko progonstva i muka do toga da su 
uzidani u temelje Crkve, kao što je vodio tolike 
drage i vjerne kršćane preko boli i patnja do 
ostvarivanja Božjega kraljevstva u nama. Ne 
bojmo se! U Božjoj smo lađi, u Božjim rukama, u 
Božjem srcu.             (www.vjeraidjela.com)  



NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za pokojnu Slavicu Kršek koju smo pokopali prošlog tjedna. Obitelji i prijateljima izražavamo 

iskrenu kršćansku sućut, a pokojnici i drugima, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar 
uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni...! 

 

DA SVI BUDU JEDNO 
“Da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si 
me ti poslao”. Crkva je od samih početaka nastojala ostvariti taj naum do kojem je Isusu toliko stalo. 
(…) Iskustvo nam, međutim, govori da je mnogo grijeha protiv jedinstva. I tu ne mislimo samo na 
raskole, već mislimo i na mane koje se vrlo često mogu naći u našim zajednicama, na “župne” grijehe, 
na one grijehe u župi. Katkad su, naime, naše župe, koje su pozvane biti mjesta dijeljenja i zajedništva, 
žalosno označene zavistima, ljubomorama, odbojnostima. A glasine su svima dostupne. Koliko je samo 
glasina i naklapanja u župama! To nije dobro. Primjerice, ako se nekoga izabere za predsjednika neke 
udruge tada se počne govoriti protiv njega. I ako se neku od članica izabere za voditeljicu kateheze 
ostale je ogovaraju. Ali to nije Crkva. To se ne smije činiti, ne smijemo toga činiti! Treba od 
Gospodina moliti milost da se to ne čini. To se događa kada stremimo prvim mjestima; kada stavljamo 
u središte sebe same, s našim osobnim ambicijama i našim načinima gledanja na stvari, i sudimo 
druge; kada gledamo na nedostatke braće, namjesto na njihove darove; kada dajemo veću težinu 
onom što nas dijeli, namjesto onom što nam je zajedničko. (…) I molimo da naši svakodnevni odnosi 
postanu sve ljepši i radosniji odraz odnosa između Isusa i Oca.                                              Papa Franjo 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 31. kolovoza Rajmund 9,00 + ob. Svetić 

22. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Jr 20,7-9; Ps 63; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 19,00 + Barica i Franjo Hrelja 

PONEDJELJAK, 1. rujna Egidije 
 Nema mise 

1Kor 2,1-5; Ps 119; Lk 4,16-30 

UTORAK, 2. rujna Prosper 
19,00 + Pavao Horvat 

1Kor 2,10b-16; Ps 145; Lk 4,31-37 

SRIJEDA, 3. rujna Grgur 
19,00 + Bernard Prpić 

1Kor 3,1-9; Ps 33; Lk 4,38-44 

ČETVRTAK, 4. rujna Rozalija 
19,00 + Jasna Jakobović 

1Kor 3,18-23; Ps 24; Lk 5,1-11 

PETAK, 5. rujna Majka Terezija 
19,00 Kolektivna 

1Kor 4,1-5; Ps 37; Lk 5,33-39 

SUBOTA, 6. rujna Zaharija 
19,00 + s. Krizina i ob. Mitrečić 

1Kor 4,6-15; Ps 145; Lk 6,1-5 

 NEDJELJA, 7. rujna Marko Križevčanin 9,00 + Ivan Sever 

23. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Ez 33,7-9; Ps 95; Rim 13,8-10; Mt 18,5-20 19,00 + Na nakanu 



ALOJZIJE STEPINAC (39) 
 

Napad na Stepinca kamenjem na putu u 
Zaprešić, parole protiv njega po zidovima, napisi 
u novinama, prava državna promidžbena hajka, 
bili su priprema ''terena'' za njegovo uhićenje i 
suđenje kako bi se tome dalo ''nekakav pravni 
izgled''.  
Predmnijevajući da će ga uskoro uhititi,  
Stepinac je svoje ovlasti prenio na generalne 
vikare - pomoćne biskupe: dr. Franju Salis-
Seewisa i dr. Josipa Lacha. Stepinac je uhićen u 
rano jutro 18. rujna 1946. kako vjernici ne bi 
ništa primijetili i eventualno se pobunili i omeli 
privođenje Stepinca. Generalni vikari sazvali su 
odmah potom Nadbiskupsko vijeće i  sastavili 
okružnicu koja se trebala pročitati vjernicima. U 
njoj se ističu zasluge Stepinca kao nadbiskupa i 
čovjeka koji je u ratnom vremenu pomagao 
mnogima, bio najvatreniji propovjednik istine i 
pravde, pa je stoga bio omiljen u hrvatskom 
narodu. Ni nakon rata u Pastirskom pismu iz 
rujna 1945. nije se miješao u političke odnose, 
nego je izrazio žaljenje zbog onih djela vlasti 
kojima se krnje prava vjernika i Katoličke crkve.  
 

Vlast je svim silama htjela pridobiti narod protiv 
Stepinca. Tako su zaposlenici morali potpisivati 
izjave kojima traže osudu Stepinca, inače bi 
izgubili posao. Mnogi su to i učinili, a 7000 
željezničara, kao i mnogi drugi, npr. književnica 
Sida Košutić, odbili su dati svoj potpis. I 
članovima obitelji ''palih boraca'' koji su išli u 
crkvu ukinuli su financijsku potporu e da bi ih 
slomili… Svoju su potporu Stepincu vjernici 
izražavali  ''tihim prosvjedom'' – hodočašćem u 
crkve i molitvama za Stepinčevo oslobođenje.  
Optužnica protiv Stepinca objavljena je 23. rujna 
1946., a suđenje je trebalo početi 30. rujna. 
Sudac je od Stepinca tražio da odabere 
odvjetnika koji će ga braniti, na što je Stepinac 
pismeno izjavio da se neće braniti iz načelnih 
razloga, pa u potom provedenoj ''istrazi'' zato i 
nije davao odgovore, osim kad bi ispravljao 
pokoju činjeničnu netočnost u navodima 
optužnice. 

(Nastavlja se) 

ZAPOČELE PRIJAVE  
ZA KATOLIČKE SPORTSKE LIGE 

 

Odjel za pastoral sportaša Zagrebačke 
nadbiskupije započeo je s prijavama za 
nadolazeću sezonu. Početak svih liga planiran 
je u rujnu i listopadu, dok će sveta misa za 
početak sezone biti u sklopu Hodočašća mladih 
Zagrebačke nadbiskupije na Mariju Bistricu, i to 
u subotu, 13. rujna u kapelici na Vinskom Vrhu. 
Ako želite biti dio tog zajedništva, odaberite 
sport koji vam najviše odgovara i prijavite se! 
Obavijesti i informacije na: pastoralsportasa.hr.  
 

Katolička malonogometna liga (seniori) 
- početak natjecanja: 20. rujna 
- prijave do 13. rujna na e-mail: 
kmnl.zagreb@gmail.com 
 

Katolička malonogometna liga (krizmanici i 
prvopričesnici) 
- početak natjecanja: krajem listopada 
- prijave do 15. listopada na e-mail: 
kmnl.zagreb1@gmail.com  
 

Katolička odbojkaška liga (ženska i 
mješovita) 
- početak natjecanja: u listopadu 
- prijave do 19. rujna na e-mail: 
kol.blim@gmail.com 
 

Katolička stolnoteniska liga 
- početak natjecanja: u listopadu 
- prijave na e-mail: kstl.zagreb@gmail.com 
 

Katolička košarkaška liga 
- početak natjecanja: 6. rujna 
- prijave do 3. rujna na e-mail: 
kkl.zagreb@gmail.com 
 

Katolička šahovska liga 
- početak natjecanja: u studenome 
- prijave do kraja listopada na e-mail: 
mspehnjak@yahoo.com 
 

Ured za pastoral mladih  
Zagrebačke nadbiskupije 

http://www.pastoralsportasa.hr/
mailto:kmnl.zagreb@gmail.com
mailto:kmnl.zagreb1@gmail.com
mailto:kol.blim@gmail.com
mailto:kstl.zagreb@gmail.com
mailto:kkl.zagreb@gmail.com


Ž U P N I  O G L A S I  –  3 1 .  k o l o v o z a  2 0 1 4 .

Hvala svima koji su se odazvali na poziv 
Župnog Caritasa i Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije za pomoć stradalima u poplavi! 

 

Župni ured je otvoren od utorka do petka, u 
19,30 sati. 

 

U utorak, 2. rujna, održat će se sjednica 
Župnoga pastoralnog vijeća. Sjednica 
započinje misom u 19 sati. 

 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 18 do 
19 sati. 

 

Ovoga tjedna je prvi petak u mjesecu, a misu 
slavimo za dobročinitelje i potrebite u našoj 
Župi. Toga dana svećenici posjećuju bolesnike 
koji žele primiti sakramente ispovijedi, pričesti i 
bolesničkog pomazanja. Oni koji žele da ih 
svećenik pohodi, neka se do četvrtka jave u 
Župni ured. 

 

Na Svetu subotu, 6. rujna, hodočastimo u 
svetište Predragocjene Krvi Kristove u 
Ludbreg. Polazak je u 7,30 sati, a karte po 
cijeni od 70 kuna možete nabaviti u Župnom 
uredu. 

 

Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo posvetu 
naše Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 

 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje molitve i 
žrtve prikazujemo za duhovna zvanja. 

 

Novi broj žiro-računa naše Župe: 
IBAN: HR3423400091110672315 

 
 
 
 
 

Od 13. do 15. rujna 2014. održava se 283. 
zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i 
Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije 
u Mariju Bistricu, pod geslom ''Zdravo, 
presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna 
zaštitnice naše drage domovine Hrvatske''. 

 

Za mlade će biti organiziran poseban 
hodočasnički vlak koji će krenuti u 7,20 sati s 
Glavnog kolodvora prema Konjščini. Cijena 
hodočašća iznosi 70 kn. Prijave kod župnih 
animatora: lea.jakopovic@gmail.com i 
mateja.klapan@gmail.com. 

 

Pješaci koji hodočaste na Mariju Bistricu kreću 
u subotu, 13. rujna, u 8,30 sati od Tržnice. Sv. 
misa je u Čučerju u 10,30 sati. 

 

Autobus za Mariju Bistricu polazi u nedjelju, 14. 
rujna, u 7 sati ispred škole. Karte po cijeni od 50 
kuna možete nabaviti u Župnom uredu.  
Radi sudjelovanja u hodočašću, te je nedjelje 
u našoj Župi misa samo u 19 sati! 

 

U tijeku su prijave za novu sezonu Katoličke 
malonogometne lige, u kojoj ćemo uz mnogo 
druženja, novih prijateljstava i smijeha kroz sport 
širiti i produbiti našu vjeru. Prijave traju do 13. 
rujna, a natjecanje započinje 20. rujna.  
Prijave kod Vjekoslava Matijevića, na e-mail: 
v.matijevic3@gmail.com.  
O prijavama za ostale sportove vidi str. 3 Listića. 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Nenad NOVAK 
iz Zagreba (sin Anđelka i Gordane, dj. Vujčić), 
rkt. i Maja KRAVARŠČAN iz Velike Gorice (kći 
Stjepana i Mirjane, dj. Tumbri), rkt.. 

 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 

Telefon: 01/ 6050 444  Telefaks: 01/4103 010  IBAN: HR3423400091110672315  
Župni ured: utorak-petak, u 19,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 350 kom. 
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