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Gluhima daje čuti, nijemima govoriti! 
 

Dobro nam je poznato da 
su sluh i govor temelji 
međusobne komunikacije. 
Kada ih čovjek posjeduje, 
smatra ih normalnim i 
uobičajenim. No, znamo da 
postoje gluhe i nijeme 
osobe, čija je komunikacija 
znatno otežana, i koje 
posjedovanje sluha i govora smatraju 
privilegiranim stanjem za kojim 
neizmjerno teže. Gluhe i nijeme osobe 
najčešde smatramo hendikepiranima jer 
ne mogu komunicirati kao mi koji 
možemo čuti i govoriti. Sretni što 
možemo čuti i govoriti, nismo ni svjesni 
da gluhe i nijeme sažalijevamo. Često ne 
razmišljamo o tome kako se te osobe 
osjedaju jer, s obzirom da čujemo i 
vidimo, taj nam je osjedaj nepoznat. Ne 
treba posebno naglašavati koliko znamo 
biti neosjetljivi za njihove potrebe i 
koliko dovoljno ne razumijemo njihov 
način komunikacije. I sve je to slučaj kad 
govorimo o tjelesnoj gluhodi i nijemosti. 
No, čovjek sa svojim životom ima 
najvede probleme kada postane 
duhovno gluh i nijem. 
Biti duhovno gluh i nijem znači ne modi 
čuti i naviještati Božju riječ. Znači ne biti 
otvoren za Boga i njegovo spasenjsko 

djelovanje koje nam daje 
život u istini i punini srede. 
U Starom zavjetu prorok 
Izaija nagoviješta Božji sud, 
koji de, kada dođe, 
omoguditi ljudima da vide i 
čuju Božje spasenje, a 
pravednicima, koji su živjeli 
Božju riječ, omogudit de 

vječno blaženstvo. Prorok Zaharija, čiji 
spomen danas slavimo, u svojim 
viđenjima ukazuje na važnost očišdenja i 
oslobađanja od zla, koje nije mogude 
dok je čovjek gluh i nijem za Božju riječ. 
Posebno je to važno za ono unutarnje 
zlo, koje je opasnije od onoga vanjskog 
jer se unutarnje zlo i unutarnje 
onečišdenje vrlo često ne vidi dobro. 
Apostol Jakov upozorava da upravo 
zbog duhovne gluhode i nijemosti, 
umjesto istinske vjere, širimo 
pristranost, čime izokredemo moralne 
vrijednosti. 
Isus djeluje najkonkretnije i liječi osjetila 
sluha i govora. Čini to upravo zato da bi 
omogudio ljudima da budu otvoreni za 
Božju riječ i da mogu i znaju Boga 
navijestiti. Neka nam ta Isusova gesta 
bude motiv da čujemo i naviještamo 
Božju riječ kako ne bismo ostali 
duhovno gluhi i nijemi. 

Igor Herceg, vjeroučitelj



 

 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemodne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za pokojnog Borisa Popovida, kojega smo pokopali prošlog tjedna, i druge, čija je 

godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuda na vječni život: Pokoj vječni... 
 

AKCIJA HRVATSKOG CARITASA ZA POMOD IZBJEGLICAMA 
 

Pozivamo sve koji žele podržati Caritasove projekte pomodi progonjenima i izbjeglicama u 
svijetu, osobito u nama susjednim državama, a po potrebi i u Hrvatskoj - da novčanim 
darom prema raspoloživim mogudnostima pomognu ublažiti neizvjesnost, strepnju i 
oskudicu ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Uplate je mogude izvršiti na 
račun Hrvatskog Caritasa, IBAN: HR0523400091100080340, poziv na broj: 2015; svrha 
uplate: pomod izbjeglicama. Ovu akciju možete podržati i pozivom na donacijski telefon 
Hrvatskog Caritasa 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen) ili online 
donacijama (www.caritas.hr). 
 

Župni Caritas najavljuje akciju prikupljanja suhe hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane od  24. do 27. rujna. Hvala unaprijed svim ljudima dobre volje! 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 6. rujna Zaharija  9,00 + Vitomir i Ivan Matanid 

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

Iz 35,4-7a; Ps 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 19,00 Zahvala 

PONEDJELJAK, 7. rujna Marko Križevčanin 
 Nema mise 

Kol 1,24 – 2,3; Ps 62,6-7.9; Lk 6,6-11 

UTORAK, 8. rujna ROĐENJE BDM – Mala Gospa 
19,00 

+ Mijo i Marija Kolid, Mato i 
Manda Paušid Mih 5,1-4a; Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23 

SRIJEDA, 9. rujna Petar Claver 
19,00 + Branko Mladenid 

Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13b; Lk 6,20-26 

ČETVRTAK, 10. rujna Nikola Tolent., Sebastijan 
19,00 

+ Marija i Josip Nagy, Vjekoslav 
Jakopovid Kol 3,12-17; Ps 150,1-6; Lk 6,27-38 

PETAK, 11. rujna Bonaventura, Gašpar 
19,00 Kolektivna 

1Tim 1,1-2.12-14; Ps 16,1-2a.5.7-8.11; Lk 6,39-42 

SUBOTA, 12 rujna Presveto Ime BDM 
19,00 + Krste Novkoski 

1Tim 1,15-17; Ps 113,1-5a.6-7; Lk 6,43-49 

NEDJELJA, 13. rujna Ivan Zlatousti  Nema mise 

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise 

Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 19,00  

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 



NAJAVE 
 

DUHOVNE VJEŽBE 
 

Zajednica Injigo organizira 
ignacijanske duhovne vježbe u 
svakodnevnom životu od 30 tjedana 
(DV). Duhovne vježbe 2015./16. 
započinju 12. listopada 2015. Upis 
traje do 15. rujna 2015.  
 

Novi sudionici mogu se prijaviti 
preko weba: www.injigo.com. 
Stari sudionici mogu se prijaviti: 
 preko weba: www.injigo.com 
 preko e-pošte: info@injigo.com 
 na mob: 091/5923-107 (Ana), 

091/2110-115 (Anka) 
 

Iz knjižice sv. Ignacija „Duhovne 
vježbe“: 
 Ljubav je ta koja od mene traži 

da vodim brigu o samom sebi. 
 Kad učim, pripravljam se da 

drugima ubudude djelotvornije 
služim. 

 Da bih druge potakao na 
kršdanski život, najprije ga ja sam 
trebam posjedovati. 

 

Mjesečni susret molitelja žive 
krunice održat de se u četvrtak, 10. 
rujna, u 17,30 sati, u dvorani 
Pastoralnoga centra. Pozivamo i 
druge župljane koji su spremni 
dnevno izmoliti jednu desetku 
krunice za izgradnju naše Župne 
crkve da se pridruže ovom krugu 
molitelja i dođu na susret. 

 

 

Svakog 10. u mjesecu slavimo 
zavjetnu misu na čast našem 
zaštitniku, bl. Alojziju Stepincu. 

 

Danas prikupljamo priloge za 
sudjelovanje naše ekipe u 
Katoličkoj malonogometnoj ligi 
(KMNL). Hvala vam unaprijed! 
Pratimo ih molitvom! 
O prijavama za ostale sportove 
katoličkih liga više na: 
www.pastoralsportasa.hr. 

 

Pozivamo budude prvopričesnike na 
nedjeljnu misu u 9 sati, a budude 
krizmanike na nedjeljnu misu u 19 
sati. 

 

Pozivamo odrasle osobe koje žele 
postati katolici da se tijekom ovoga 
mjeseca prijave u program priprave. 
Više informacija u Župnom uredu. 

 

U nedjelju, 20. rujna, u 9 sati, 
pozivamo školsku djecu i mlade, 
roditelje i školske djelatnike na 
svečani Zaziv Duha Svetoga (Veni 
Sancte Spiritus) za početak nove 
školske i pastoralne godine. 

 

Bududi mladi bračni par iz zajednice 
mladih naše Župe od 1. listopada 
traži stan za najam na području 
Župe. Ako imate jedan takav, javite 
se. Garantiraju da de vam čuvati 
stan kao da je njihov i da de sve biti 
pladeno na vrijeme !

https://www.injigo.com/hr/registration
https://www.injigo.com/hr/registration
mailto:info@injigo.com
http://www.pastoralsportasa.hr/


ŽUPNI OGLASI – 6. rujna 2015. 
 

Danas, na prvu nedjelju u mjesecu, 
svoje molitve i žrtve prikazujemo za 
duhovna zvanja. 

 

U utorak, na blagdan Male Gospe, 
misa je u našoj kapeli u 19 sati. 

 

Roditeljski sastanak za učenike 3. 
razreda OŠ održat de se u srijedu, 9. 
rujna, u 19,30 sati, u Pastoralnom 
centru.  

 

Roditeljski sastanak za učenike 8. 
razreda OŠ održat de se u srijedu, 9. 
rujna, u 20 sati, u Pastoralnom 
centru. 

 

U četvrtak, 10. rujna, održat de se 
14. sjednica Župnoga pastoralnog 
vijeda. Sjednica započinje misom u 
19 sati. 

 

Od 12. do 14. rujna održava se 284. 
zavjetno hodočašde vjernika grada 
Zagreba i Hodočašde mladih 
Zagrebačke nadbiskupije u Mariju 
Bistricu. 

 

Pješaci, koji hodočaste na Mariju 
Bistricu, kredu u subotu, 12. rujna, u 
8,30 sati od tržnice. Sv. misa je u 
Čučerju u 10,30 sati. U 18,30 sati 
krede ulazna procesija od kapele sv. 
Ladislava u bistričko svetište. U 20 
sati je Služba svjetla na Kalvariji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autobus za Mariju Bistricu polazi u 
nedjelju, 13. rujna, u 7 sati ispred 
škole. Karte po cijeni od 50 kuna 
možete nabaviti u Župnom uredu.  

 

Zajednica mladih poziva na 
Hodočašde mladih Zagrebačke 
nadbiskupije na Mariju Bistricu, 12. 
i 13. rujna, pod geslom „Marijo, ne 
odbij nam molbe u potrebama 
našim“. Za mlade je organiziran 
hodočasnički vlak, koji polazi 12. 
rujna u 7,20 sati s Glavnog kolodvora 
prema Zlatar Bistrici. Cijena je 70 kn. 
Prijave kod župnih animatora: 
lea.jakopovic@gmail.com i 
mateja.klapan@gmail.com. 

 

Hodočasnički program, u nedjelju, 
13. rujna: u 9 sati Križni put, u 11 
sati zavjetna procesija od kapele 
„Ave Maria“, u 11,30 sati misa. 

Te je nedjelje u našoj Župi  
misa samo u 19 sati!!! 

 

Hodočašde završava Misom 
zahvalnicom u katedrali, u 
ponedjeljak, 14. rujna, u 19 sati. 

 

Od 15. rujna večernje mise bit de u 
18,30 sati. 

 

Od 15. rujna Župni ured bit de 
otvoren od 17 do 18 sati. 
 

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, u 19,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanid, župnik  Naklada: 350 kom. 

mailto:mateja.klapan@gmail.com

