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Poziv prvih učenika 
 

Početak Isusova 
javnog djelovanja 
ujedno je početak 
pozivanja i okupljanja 
učenika kojima će na 
kraju povjeriti 
poslanje 
propovijedanja 
evanđelja svakom 
stvorenju po cijelom 
svijetu. U nedjeljnom 
odlomku iz Ivanova 
evanđelja saznajemo 
za poziv prvih učenika među kojima 
su Andrija i njegov brat Šimun 
kojega je Isus odmah prozvao Kefa 
– što znači Petar-Stijena. Susret s 
Učiteljem u kojemu prepoznaju 
Mesiju označava totalnu 
prekretnicu u njihovu životu. Taj 
zaokret života simbolički je sadržan 
u imenu, odnosno promjeni imena. 
Galilejski ribar Šimun, sin Ivanov, od 
prvog susreta s Isusom označen je 
kao budući prvak apostolski u 
imenu Petar-Stijena na kojoj će Isus 
sagraditi svoju Crkvu. 

Petar-Stijena 
simbolizira vjeru u 
Mesiju – Krista 
Spasitelja, koja će biti 
glavno građevno 
tkivo Crkve kao 
otajstvenog Tijela 
Kristova. Apostol 
Pavao kaže: Tijelo 
vaše hram je Duha 
Svetoga koji je u 
vama, koga imate od 
Boga, te niste svoji. 

Jer otkupljeni ste otkupninom. 
Proslavite dakle Boga u tijelu 
svojemu!.  
Po temeljnom sakramentu vjere – 
krštenju mi smo postali udovi 
otajstvenoga Tijela Kristova – Crkve. 
Kanonska evanđelja su dakle 
evanđelja vjere Crkve, a bit vjere 
Crkve je evanđelje Isusa Krista. 
 

 
Valentina 
Novoselac, 
vjeroučiteljica 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za novokrštenike Anu JURIĆ, Jakova ALADROVIĆA i Petra KOZINU. Roditeljima čestitamo 

na krštenju djece, a novokrštenicima želimo blagoslovljeni rast unutar obitelji i Župne zajednice!  
 Za pokojne Ivana KUHARIĆA, Šteficu DEDAKOVIĆ i druge, čija je godišnjica smrti ovih 

dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni...! 
 

HRVATSKI KATOLIČKI RADIO 
 

Naša Župa već godinama novčano podupire Hrvatski katolički radio. HKR je neprofitna radio 
postaja, što znači da ga najvećim dijelom uzdržava osnivač, Hrvatska biskupska konferencija, 
dok se preostali dio sredstava potrebnih za svakodnevni rad podmiruje prihodima od 
marketinga i sustava „Prijatelji HKR-a“. U našoj je Župi, prema evidenciji HKR-a, trenutno 17 
„prijatelja“, a cijela obitelj „prijatelja HKR-a“ broji oko 27 tisuća članova, koji dragovoljno i 
velikodušno pomažu i podupiru djelovanje ovog radija na dobro Crkve i naroda. Potičemo 
vas na slušanje našeg radija i na uključivanje u sustav „prijatelja.“ Frekvencija HKR-a u 
Zagrebu je 103,5 MHz. Na internetskoj stranici: www.hkr.hr, možete slušati program uživo. 
Prijave u sustav prijatelja preko e-pošte: prijatelji@hkr.hr ili na tel.: 01 460 99 99.  

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 18. siječnja Margareta Ugarska 9,00 + Dragica i Stjepan Galović 

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

1Sam 3, 3-10,19-19; Ps 40; 1Kor 6, 13-15,17-20; Iv 1, 35-42 18,30 + Barica i Franjo Hrelja 

PONEDJELJAK, 19. siječnja Mario, Marta 
 Nema mise 

Heb 5, 1-10; Ps 110; Mk 2 18-22 

UTORAK, 20. siječnja Fabijan, Sebastijan 
18,30 + Olga Tomić 

Heb 6, 10-20; Ps 111; Mk 2,23-28 

SRIJEDA, 21. siječnja Agneza 
18,30 + Antonija, Mato i Štefica 

Heb 7, 1-3,15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6 

ČETVRTAK, 22. siječnja Vinko 
18,30 + ob. Šilar 

Heb 7, 25-28; 8, 1-6; Ps 40; Mk 3,7-12 

PETAK, 23. siječnja Emerencijana 
18,30 Kolektivna 

Heb 8, 6-13; Ps 85; Mk 3, 13-19 

SUBOTA, 24. siječnja Franjo Saleški 
18,30 + Ivan i Ana Gerić 

Heb 9, 2-3,11-14; Ps 46; Mk 3,20-21 

NEDJELJA, 25. siječnja Obraćenje sv. Pavla 9,00 + Marija i Jakob 

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

Jon 3, 1-5,10-10; Ps 25; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1,14-20 18,30 + Željko Leventić 

http://www.hkr.hr/?sec=4&pid=24
http://www.hkr.hr/
mailto:prijatelji@hkr.hr


(2) Krštenje 
Duhom Svetim  

fra Ivan Mikić 
 
Klasični pentekostalci 
nisu izmislili krštenje 
Duhom Svetim. Krštenje 
Duhom Svetim čini 
integralni dio kršćanske 
inicijacije, kako je to 
posvjedočeno u Novom 
zavjetu i po crkvenim 
piscima prvih stoljeća. Sv. 
Petar opisuje bitne 
dijelove kršćanske 
inicijacije ovim riječima: 
"Obratite se i svatko od 
vas neka se krsti u Ime Isusa Krista da 
vam se oproste grijesi, i primit ćete 
dar, Svetoga Duha" (Dj 2,38). Prema 
tome, sasvim je jasno da kršćanski 
život započinje obraćenjem osobi Isusa 
Krista, ali također u sebi bitno nosi i 
dar Duha Svetoga. Sva evanđelja 
predstavljaju Isusa kao onoga koji "krsti 
Duhom Svetim" (Mk 1,8; Mt 3,11; Lk 
3,16; Iv 1,33). Isusovo krštenje na 
Jordanu popraćeno je silaskom Duha 
Svetoga (Lk 3,22). Isusovo krštenje 
prototip je svake kršćanske inicijacije. 
Krštenje Duhom Svetim je javno i 
normativno bogoslužje. Mi to vidimo iz 
spisa crkvenih otaca, npr. Justina, 
Origena, Ćirila Jeruzalemskog, 
Krizostoma, Hilarija od Poitiersa, Josipa 
Hazzaya (8. st.). Kad je sirijska Crkva, 
kao i mi danas, počela krštavati djecu, 

tada se našla pred jakim izazovom da 
se pronađe put aktiviranja milosti 
inicijacije u odraslom životu. Tada je 
krštenje gledano kao početak koji je 
otvorio vrata svim vrstama novih 
mogućnosti, s time da krštena osoba 

odgovori otvorenošću 
prisutnosti Duha koji u 
njoj stanuje. To znači da 
se učinci krštenja nužno 
ne očituju u trenutku 
krštenja, nego mogu biti 
odgođeni za neki kasniji 
trenutak. Unatoč tomu, 
snaga Duha već je 
prisutna kao posljedica 
krštenja vodom.  
Prema tome, krštenje 
vodom i krštenje Duhom 
Svetim samo su dva 

aspekta jednog istog sakramenta. 
Krštenje vodom promatra se s točke 
gledišta davaoca, a krštenje Duhom 
gleda se s točke gledišta krštenika. To 
znači, nema govora o tome da mi koji 
smo kršteni kao djeca trebamo primiti 
neko novo krštenje vodom. Ali nam je 
potrebna molitva u vidu potpunog 
oslobođenja Duha Svetoga u nama, 
potrebno nam je Isusa Krista priznati 
svojim osobnim Spasiteljem, njemu 
predati svoje grijehe, sav svoj život. To 
je način da si „prisvojimo“ milost 
kršćanske inicijacije. A primiti krštenje 
Duhom Svetim nipošto ne znači 
pripadati nekom pokretu. Duh Sveti 
pripada svakom vjerniku. Biti kršten 
Duhom znači daleko više prihvatiti 
puninu kršćanske inicijacije koja 
pripada čitavoj Crkvi. 

Nastavlja se 



Ž U P N I  O G L A S I  –  1 8 .  s i j e č n j a  2 0 1 5 .

MOLITVENA OSMINA  
ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 

 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 
(18. - 25. siječnja) ove se godine u 
cijelome svijetu odvija pod geslom 
uzetim iz Ivanova evanđelja 4,7: „Daj mi 
piti!“. Dijalog ljubavi koji je Gospodin 
Isus Krist kod Jakovljeva zdenca 
zapodjenuo sa Samarijankom nastavlja 
se i danas sa svakim tko želi upoznati i 
prihvatiti Spasitelja. Znamo da Isusova 
žeđ koju je izrazio riječima: „Daj mi 
piti!“, zapravo nije žeđ za vodom, već za 
istinskim kršćanima koji se klanjaju Ocu 
nebeskom „u duhu i istini“ (Iv 4, 23) i 
koji u svakome naraštaju pokazuju 
znakove ljubavi i zajedništva sa svima, a 
posebno s onima s kojima dijelimo vjeru 
u istoga Spasitelja svijeta Isusa Krista. 

 

EKUMENSKA SLAVLJA U ZAGREBU 
Nedjelja, 18. siječnja 2015., 19 sati 
REFORMIRANA CRKVA: Reformirana 
crkva, Staglišće, Našička 20. 
Utorak, 20. siječnja, 19 sati 
KATOLIČKA CRKVA: Župna crkva sv. 
Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 31. 
Četvrtak, 22. siječnja, 19 sati – SRPSKA 
PRAVOSLAVNA CRKVA: Saborni hram 
Preobraženja Gospodnjega, Cvjetni trg. 
Subota, 24. siječnja, 19 sati 
KATOLIČKA CRKVA: Grkokatolička 
konkatedrala sv. Ćirila i Metoda, 
Ćirilometodska 1.  
SREDIŠNJE EKUMENSKO SLAVLJE 
Nedjelja, 25. siječnja, 19 sati 
BAPTISTIČKA CRKVA: Baptistička crkva, 
Radićeva ulica 30. 

 

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

Članovi Schönstattske obitelji imaju 
redoviti mjesečni susret u srijedu, 
21. siječnja, u Župi Krista Kralja. 
Misa je u 18,30 sati i nakon mise 
susret. 
 

Zajednica mladih na svojim 
susretima, srijedom u 20,30 sati, 
započinje temu: Crkveni naučitelji – 
uzori evangelizacije. Tema 
ovotjednog susreta je:  ''Sveti Antun 
Padovanski – svetac cijelog 
svijeta''. Mi se veselimo vašem 
dolasku. A vi?! 
 

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

Sljedeći susret učenika sedmih 
razreda bit će u subotu, 24. siječnja, 
u 12 sati, u Pastoralnom centru. 
 

Objavljen je raspored krizmi za ovu 
godinu. U našoj Župi krizma će biti 
u subotu, 2. svibnja 2015. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
Krešimir VIROVIĆ iz Zagreba (sin 
Berislava i Barbare), rkt. i Marija 
DUBOVEČAK iz Zagreba (kći Janka i 
Katice), 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 
T: 01/ 6050 444  F: 01/4103 010  M: 091/ 7362 094  IBAN: HR34 2340009 1110672315 

Župni ured: utorak-petak, 16,30-18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


