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Vjera u Boga je u biti 
bezuvjetno povjerenje. 
To znači da u Božju 
pomoć i u Božju blizinu 
ne smijemo nikad 
sumnjati. Sumnja 
otkriva manjak 
povjerenja, a manjak 
povjerenja otkriva slabost vjere. 
Prispodoba o talentima o kojoj nam govori 
nedjeljno evanđelje otkriva nam upravo 
važnost bezuvjetnog povjerenja u Boga i 
njegovu pomoć. Sve naše sposobnosti 
primili smo od Boga. Najveća i 
najdragocjenija „sposobnost“ koju smo 
primili od Boga je upravo vjera. Naravno da 
vjera podrazumijeva i određeno poslanje, 
odnosno određenu službu. Vjera je na 
prvom mjestu poslanje za širenje Božjega 
kraljevstva i služenje za rast Božjega 
kraljevstva. 
No, kako vjera nije „sposobnost“ pored 
drugih sposobnosti, nego je ona 
osposobljenost za Božje kraljevstvo, od 
vjernika se očekuje da svoje sposobnosti 
(talente) koristi za rast Božjega kraljevstva i 
za službu u Božjemu kraljevstvu. 
Stoga je razumljiva gospodarova reakcija u 
evanđeoskoj prispodobi prema sluzi kojemu 
je povjerio jedan talent, dakle točno onoliko 

koliko je mogao izvršiti, ali 
je on proračunato mislio da 
je bolje zakopati talent i 
sačuvati ga za gospodara 
kad se vrati nego se založiti 
i izložiti rizicima koji prate 
širenje Božjega kraljevstva i 
služenje u Božjemu 

kraljevstvu. 
Gospodara nije razljutilo to što je zli sluga 
iznio svoje mišljenje o njemu kao strogom i 
koristoljubivom gospodaru, nego ga je 
razljutilo to što je sluga proračunato lijen, 
maliciozan, kukavica i nemaran prema 
vlastitim sposobnostima. 
Prema ovoj prispodobi to znači nemar za 
širenje Božjega kraljevstva. Zbog toga ga 
gospodar kažnjava, a njegov talent daje 
onomu koji ih ima najviše. To pokazuje da 
vjernik treba uvijek najprije tražiti Božje 
kraljevstvo i njegovu pravednost, a sve će 
mu se ostalo nadodati. 
Vjernik koji zaboravlja na širenje Božjega 
kraljevstva sličan je sluzi koji je proračunato 
i kukavički zakopao svoj talent. Takav živi u 
tami, to jest bez Boga u svijetu koji 
propada. 
 

Valentina Novoselac, vjeroučiteljica   



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 

 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za novokrštenike Luciju RADOBOLJA i Karla SILOVA. Roditeljima čestitamo na krštenju njihove 

djece, a novokrštenicima želimo blagoslovljeni rast unutar obitelji i Župne zajednice koje su postali 
članovima! 

 Za crkveno vjenčane Tadimira i Tonu RADOBOLJA, dj. Perišić, te Mladena Antuna i Mirnu 
KLEMENČIĆ, dj. Herzer. Čestitamo mladencima i njihovim obiteljima te molimo za Božji blagoslov 
i zaštitu u njihovu zajedničkom životu. 

 

OSOBNA MOLITVA 
 

Gospodine Isuse Kriste! 
Dajem Ti svoje ruke da Ti radiš njima! Dajem Ti svoje noge da Ti hodaš njima! 
Dajem Ti svoje oči da Ti gledaš njima! Dajem Ti svoj jezik da Ti govoriš njime! 

Dajem Ti svoje misli da Ti misliš njima! Dajem Ti svoj duh da Ti u meni moliš! Prije 
svega, dajem Ti svoje srce tako da ti u meni možeš ljubiti svojega Oca i cijelo 

čovječanstvo. Predajem Ti se potpuno, tako da u meni možeš rasti, tako da u meni 
možeš živjeti, raditi i moliti. Amen. 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 16. studenoga Margareta, Gertruda 9,00 + Paula, Elizabeta i Stanko 

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

Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30 18,00 + Paula i Zlatko Zupančić 

PONEDJELJAK, 17. studenoga Elizabeta Ugarska 
 Nema mise 

Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1; Lk 18,35-43 

UTORAK, 18. studenoga Posveta bazilika sv. Petra i Pavla 
18,00 + Tomislav Butković 

Otk 3,1-6.14-22; Ps 15; Lk 19,1-10 

SRIJEDA, 19. studenoga Janja 
18,00 + Katica i ob. Šubaša  

Otk 4,1-11; Ps 150; Lk 19,11-28 

ČETVRTAK, 20. studenoga Feliks 
18,00 + Marko Šejić 

Otk 5,1-10; Ps 149; Lk 19,41-44 

PETAK, 21. studenoga Prikazanje BDM 
18,00 Kolektivna 

Zah 2,14-17; Lk 1,46-55; Mt 12,46-50 

SUBOTA, 22. studenoga Cecilija 
18,00 + Marijan i Branko Marukić 

Otk 11,4-12; Ps 144; Lk 20,27-40 

NEDJELJA, 23. studenoga  9,00 + Josipa i ob. Bračun 

ISUS KRIST - KRALJ SVEGA STVORENJA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Ez 34,11-12.15-17; Ps 23; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 18,00 + Tomo Kukuruzović 



2015. - GODINA  
POSVEĆENOG ŽIVOTA 

 
U petak, 21. studenoga započinje Godina 
posvećenog života. Završetak će biti 21. 
studenoga 2015., o 50. obljetnici Dekreta 
Perfectae caritatis, II. vatikanskog sabora. 
Papina okružnica "Radujte se!" otkriva tri 
cilja Godine posvećenog života: 
Prvi je "sa zahvalnošću se spomenuti 
nedavne prošlosti", počevši od Drugoga 
vatikanskog sabora i 50. obljetnice 
koncilskoga dekreta Perfectae caritatis o 
obnovi posvećenog života. 
Drugi je cilj "s nadom prigrliti budućnost", 
sa sviješću da kriza kroz koju prolazi 
društvo i sama Crkva dotiče u punini i 
posvećeni život. Ta se kriza ne smije 
shvatiti "kao predsoblje smrti, nego kao 
kairos, prava prigoda za duboki rast, a s 
time i za nadu potaknutu sigurnošću da 
posvećeni život nikada neće moći nestati iz 
Crkve, jer ga je želio sam Isus kao 
neizostavan dio svoje Crkve". 
Treći je cilj Godine posvećenog života "sa 
strašću živjeti sadašnjost", a to 
podrazumijeva zaljubljenost, istinsko 
prijateljstvo, duboko zajedništvo. To je 
upravo ono što "čini lijepim život tolikih 
muškaraca i žena koji zavjetuju evanđeoske 
savjete i iz bližega slijede Krista u tom 
životnom staležu". 
Biblijski temelj okružnice sažet je u dvije 
ključne riječi: Radujte se! i Utješite! (Iz 
66,10-14 i Iz 40,1-2). Riječi su to koje se 
često ponavljaju u trenutcima krize, žalosti i 
neplodnosti, kako bi se naglasilo ono što 
Bog čini u svojoj moći: ponovo daje smisao 
i puninu života, preobražava, otvara nova 
obzorja nade. Bog od Jeruzalema i od svih 
nas čini radost jer oslobođeni straha 

možemo biti proročanstvo radosti i utjehe u 
svijetu. U ovome je ljepota posvećenoga 
života: odgovor je na poziv ljubavi u radosti 
pozitivnog odgovora vjernosti.  
Papa Franjo ovom okružnicom poziva da se 
zaustavimo na radosti trenutka kada nas je 
Isus pogledao. Iz toga susreta proizlazi 
služenje Crkvi, siromašnima, svijetu; nositi 
muževima i ženama našega vremena Božju 
utjehu, svjedočiti milosrđe.  
Pozvani smo izaći i susresti ljude, biti 
služitelji zajedništva i kulture susreta. 
Okružnica započinje papinim riječima: "Htio 
sam vam reći jednu riječ, a ta riječ je 
RADOST! Uvijek ondje gdje su posvećene 
osobe, ondje je radost."  
 

I REĆI ĆU VAM SAMO JOŠ JEDNU 

STVAR: ZAPAMTITE VUKOVAR! 
 
Pozivamo vas na obilježavanje Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 
Dođite organizirano sutra u 18 sati na 
istodobno paljenje lampaša duž ulice grada 
Vukovara i, u 18,30 sati, središnji događaj 
kod KD V. Lisinski: paljenje lampaša u 
obliku slova VUKOVAR i križa s velikom 
svijećom koju palimo "Vukovarskim svjetlom 
mira", molitvu i kraći program podržan od 
hrvatskih dramskih umjetnika.  
U utorak, 18. studenog, u 19 sati slavi se 
misa za sve branitelje i žrtve Vukovara, 
Škabrnje i Domovine Hrvatske u crkvi Sv. 
Mati Slobode. Nakon mise, u 20 sati bit će 
koncert: "Bogu i Domovini", uz sudjelovanje 
hrvatskih dramskih i glazbenih umjetnika. 
  

Pridružite se i budimo složna snaga! 
Budimo zajedno u poniznoj zahvalnosti 

prema onima koji su se darovali  
Hrvatskoj! 



Ž U P N I  O G L A S I  –  1 6 .  s t u d e n o g a  2 0 1 4 .

Na izlazu iz škole možete kupiti prigodne 
narukvice u sklopu tradicionalne božićne 
akcije Hrvatskog Caritasa „Za 1000 radosti“. 
Ovogodišnja akcija odvija se pod nazivom „Sve 
je moguće!“ 
Narukvice su namijenjene prvenstveno 
srednjoškolskoj djeci i mladima, ali i obiteljima i 
starijima te se prodaju po cijeni od 5 kn. Osim 
kao sredstvo kojim će se prikupiti novac za 
Župni Caritas i za Caritas Zagrebačke 
nadbiskupije, narukvice služe i kao jedan od 
vidova pripreme za 2. nacionalni dan obitelji. 
Podržite ovu akciju! 

Odbor Župnog Caritasa 

 

Danas je susret djece školske dobi, u dvorani 
Pastoralnog centra, u 10,30 sati. Pozivamo svu 
zainteresiranu djecu da se priključe! 

 

Zajednica mladih na svojim susretima 
započela je temu: Žene u Bibliji. Susreti su i 
dalje srijedom u 20,30 sati u Pastoralnom 
centru. Ovog tjedna više ćemo saznati o Evi. Mi 
se veselimo vašem dolasku, a vi?! 

 

Četvrtkom nakon mise ostajemo na 
euharistijskom klanjanju. 

 

Odbor Župnog Caritasa pokreće akciju 
prikupljanja pomoći u robi za korisnike 
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Akcija će 
trajati od 20. do 23. studenog, a robu možete 
donijeti u Pastoralni centar ili u nedjelju nakon 
mise. Možete donijeti bilo koju očuvanu, čistu i 
uredno složenu robu, a najveća je potreba za 
obućom. Pomozimo našim ugroženim 
sugrađanima, svjedočeći djelotvornu ljubav. 

 
 
 
 
 

U subotu, 22. studenoga, blagdan je sv. 
Cecilije, zaštitnice crkvene glazbe. 
Čestitamo članovima i voditeljima naših 
zborova! Svima koji se žele priključiti 
našem Župnom zboru, Zboru mladih ili 
Dječjem zboru želimo srdačnu dobrodošlicu 
i pozivamo ih da se aktivno uključe u život 
svoje Župne zajednice. 

 

U subotu, 6. prosinca idemo na adventski 
program u Salzburg. Posjetit ćemo Hrvatsku 
katoličku misiju bl. Alojzija Stepinca. Polazak je 
u 2 sata ujutro ispred škole. Cijena je 220 kn. 
Potrebna je osobna iskaznica. Karte možete 
nabaviti u Župnom uredu. Rezervacije vrijede 2 
dana. 

 

Još ima nekoliko primjeraka našeg Župnog 
molitvenika, s molitvama i pjesmama u čast bl. 
Alojziju Stepincu, tekstovima najčešćih 
zajedničkih pobožnosti u našoj Župi i drugim 
važnijim molitvama. Cijena 15 kuna.  

 

Blagoslov doma i obitelji 
 

Pozivamo one koji su se 1) nedavno doselili na 
područje naše Župe i 2) one koji do sada nisu 
primali tradicionalni božićni blagoslov obitelji da 
se tijekom ovoga mjeseca prijave u Župni ured.  
Prijavnice možete dobiti na ulazu ili preuzeti s 
naše web stranice. Ispunjene nam vratite do 
kraja mjeseca studenog (papirom, faksom, e-
poštom ...). 
Pozivamo one koji će zbog školskih praznika 
nakon Božića otići iz Zagreba da se ranije jave 
za naknadni termin. Po potrebi, na blagoslov se 
može ići i tijekom došašća. 

 

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/ 7362 094  IBAN: HR3423400091110672315 

Župni ured: utorak-petak, 16,30-17,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 400 kom. 


