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Učitelju	moj,	daj	da	progledam!	
	

Među	ljudskim	potrebama	
u	čovjeku	postoji	duboko	
usađena	potreba	za	vjerom	
u	nešto	nadnaravno,	nešto	
što	čovjeka	nadilazi.	Za	
kršćane	to	je	vjera	u	Boga.	
Vjera	je	širok	pojam	koji,	s	
jedne	strane	obuhvaća	
čovjekovu	egzistenciju,	a	s	
druge	njegovu	religioznost.		
Čovjekova	egzistencijalna	
vjera	označava	povjerenje	
u	mogućnost	ostvarenja	
temeljnih	životnih	potreba,	
kao	što	su	potreba	za	hranom,	vodom,	
domom,	obitelji,	socijalizacijom,	
prijateljstvom,	ljubavi	i	drugim	životnim	
potrebama.		
Čovjekova	religioznost	označuje	vjeru	i	
povjerenje	u	nadnaravnog	Stvoritelja	i	
pripadnost	određenoj	religijskoj	
zajednici.	Primjer	vjere,	kakvu	bi	trebali	
imati	kršćani,	možda	najbolje	pokazuje	
slijepac	Bartimej,	koji	je	srcem	i	duhom	
toliko	vjerovao	Isusu	da	je,	čuvši	da	
prolazi	njegovim	krajem,	znao	da	mu	
jedino	Isus	može	vratiti	vid.	Liječenjem	
osjetila	vida	Isus	na	simboličan	način	
pokazuje	kako	bi	kršćani	trebali	biti	
otvorenih	očiju	za	Božju	riječ,	odnosno	

za	ono	što	nam	Bog	pokazuje	
da	trebamo	činiti.	Kršćani	bi	
trebali	progledati	da	mogu	
razumjeti	vjeru	i	istinski	život	u	
vjeri	koji	nam,	radi	našega	
spasenja,	Isus	nudi.	U	društvu	
u	kojem	živimo	vid	i	sluh	
kršćana	često	je	zaslijepljen	i	
zaglušen	raznim	događajima	i	
glasovima,	najčešće	protivnim	
onim	Božjima.	Kršćani	su	često	
zaslijepljeni	i	pretihi	pa	njihov	
pogled	ne	dopire	do	Boga,	a	
glas	se	ne	čuje	od	sljepila	i	

buke	današnjih	iskrivljenih	vrijednosti.	
Naš	vid	je	slijep,	a	glas	tih	do	te	mjere	
da	je	nezamjetan.	Ako	smo	kao	kršćani	
tihi	u	društvu	i	bojimo	se	izreći	i	braniti	
svoje	vrijednosti,	to	je	zato	što	smo	
takvi	i	pred	Gospodinom.	A	trebali	
bismo	progledati	i	biti	glasni,	odnosno	
imati	živu	vjeru	kojom	bismo	se	lakše	
nosili	s	bukom	ovoga	svijeta	i	mogli	
otvoriti	oči	drugima	za	Božje	vrijednosti.	
Stoga,	budimo	poput	Bartimeja	i	dajmo	
Isusu	priliku	da	nam	otvori	oči	da	
progledamo	za	život	u	vjeri	i	istini.	Tako	
ćemo	lakše	razumjeti	Boga,	a	drugima	
pomoći	da	ga	otkriju.		

Igor	Herceg,	vjeroučitelj	



	

 za	dobročinitelje	i	siromašne,	za	bolesne	i	nemoćne:	Oče,	proslavi	Ime	svoje!	
 za	Josipa	i	Zdenku	Vešligaj	koji	slave	50.	obljetnicu	braka:	Hvala	ti,	Gospodine!	
 za	pokojne	Sidoniju	Kukec	i	Ljubicu	Premar,	koje	smo	pokopali	prošloga	tjedna,	i	
druge,	čija	je	godišnjica	smrti	ovih	dana,	molimo	dar	uskrsnuća	na	vječni	život:	
Pokoj	vječni...	
	

MENE	TRAŽE	
Ljudi	me	čekaju.	Čekaju	da	za	njih	nešto	učinim,	čekaju	moju	strpljivost,	moj	savjet	i	moju	
riječ,	pismo	ili	posjet.	Oni	računaju	da	ja	imam	vremena	i	puno	snage.	Ima	mnogo	onih	
kojima	sam	potreban,	koje	bih	morao	poznavati,	koji	me	susreću	i	očekuju,	a	ja	im	ni	
imena	ne	znam.	Ima	ih	mnogo	koji	traže	kod	mene	otvorena	vrata,	stolac	i	sat	razgovora.	
Oni	žele	da	im	pomognem	nositi	njihov	teret,	i	onaj	teret	koji	su	oni	sami	sebi.		
Gospodine,	ja	sam	gost	u	tvojoj	kući.	Ti	si	me	primio,	Ti	me	slušaš	i	u	meni	nosiš	moj	teret.	
Došao	sam	tebi	i	ti	me	podnosiš.	K	tebi	donosim	sve	koji	meni	dolaze.	Primi	njih	i	mene,	
sav	njihov	i	sav	moj	teret.	Ti	si	dom	i	domaćin.	Daj	da	otpočinem	u	tebi,	daj	mi	odvažnosti	
da	ih	sve	nanovo	pustim	unutra,	da	mognu	naći	tebe	svi	koji	mene	traže!		 Jorg	Zink	

RASPORED	MISA	

NEDJELJA,	25.	listopada	 Krizant	i	Darija	 9,00	 +	Marija	i	Antun	Iveković	

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

Jr	31,7-9;	Ps	126;	Heb	5,1-6;	Mk	10,46-52	 18,30	 +	Josip,	Katica	i	Zvonko	Štefanac	

PONEDJELJAK,	26.	listopada	 Dimitrije	
	 Nema	mise	

Rim	8,12-17;	Ps	68;	Lk	13,10-17	

UTORAK,	27.	listopada	 Bartolomej	
18,30	 +	Marija	i	Antun	Iveković	

Rim	8,18-25;	Ps	126;	Lk	13,18-21	

SRIJEDA,	28.	listopada	 Šimun	i	Juda	Tadej	
18,30	 +	Bogdan	Cizel,	Šimun	i	Nežika	

Ef	2,19-22;	Ps	19;	Lk	6,12-19	

ČETVRTAK,	29.		listopada	 Honorat	
18,30	 +	Eva,	Stjepan	i	Mato	

Rim	8,31b-39;	Ps	109;	Lk	13,31-35	

PETAK,	30.	listopada	 Marcel	
18,30	 Kolektivna	

Rim	9,1-5;	Ps	147;	Lk	14,1-6	

SUBOTA,	31.	listopada	 Alfonzo	
18,30	 +	Sofija,	Stepan	i	Ivan	

Marjanović	Rim	11,1-2a.11-12.25-29;	Ps	94;	Lk	14,1.7-11	

NEDJELJA,	1.	studeni	 	
9,00	 Za	žive	i	pokojne	župljane	

SVI	SVETI		
Otk	7,2-4.9-14;	Ps	24;	1Iv	3,1-3;	Mt	5,1-12a	 18,30	 +	Boris	Paškvan	

NAŠA	ŽUPNA	ZAJEDNICA	ZAHVALJUJE	I	MOLI	GOSPODINA	



IZ	PORUKE	HRVATSKIH	BISKUPA	
ZA	PARLAMENTARNE	IZBORE	

	
...	Radi	donošenja	odgovorne	i	razborite	
odluke	koga	zaokružiti	na	ovim	izborima,	
važno	je	upoznati	izborne	programe	
onih	koji	se	kandidiraju.	Njihovim	
izborom	daje	se	mogućnost	da	oni	
utječu	na	naš	svakodnevni	život	u	
sljedeće	četiri	godine.	Izborni	programi	
pokazuju	kako	određena	politička	opcija,	
ako	zadobije	povjerenje	građana,	
namjerava	upravljati	zemljom.	Stoga	je	
važno	upoznati	se	s	gospodarskim	
programima	i	mjerama	koje	namjeravaju	
provoditi	na	kopnu	i	moru	kako	bi	se	
izišlo	iz	gospodarske	krize.	U	tom	smislu	
valja	poduprijeti	one	programe	i	dati	
glas	onim	političarima	koji	ulijevaju	
najveće	povjerenje	da	će	ispuniti	
obećanja	otvaranja	novih	radnih	mjesta,	
zaustaviti	daljnje	socijalno	raslojavanje	i	
osiromašenje	hrvatskih	građana,	a	
osobito	iseljavanje	mladih	ljudi	i	obitelji	
iz	Hrvatske.	
Kao	vjernici	dat	ćemo	povjerenje	onima	
koji	se	zauzimaju	za	zaštitu	braka	kao	
zajednice	muškarca	i	žene,	koji	promiču	
kulturu	života	dugoročnom	
pronatalitetnom	politikom,	štite	i	
promiču	dostojanstvo	žene,	kao	i	zaštitu	
siromašnih	i	obespravljenih,	
donošenjem	dugoročne	agrarne	i	
pomorske	politike	štite	mnogobrojna	
obiteljska	gospodarstva	i	omogućuju	
poljoprivrednicima	lakše	se	nositi	s	
izazovima	zahtijevnoga	tržišta,	kao	i	
poticanjem	obrtništva	i	maloga	
poduzetništva,	dajući	mogućnost	svima	
koji	svojim	znanjem,	radom	i	sredstvima	
mogu	pridonijeti	gospodarskom	
oporavku	Hrvatske.	

Isto	tako,	važno	je	procijeniti	
namjeravaju	li	pojedine	političke	
stranke,	koalicije	ili	nezavisne	liste	
provesti	daljnju	demokratizaciju	društva	
i	borbu	protiv	korupcije.	Njeguju	li	
kulturu	dijaloga	i	pluralnosti,	pravo	na	
vjersku	slobodu	i	slobodan	izbor	
vjerskoga	odgoja	te	pravo	na	priziv	
savjesti	pred	nepravednim	građanskim	
zakonima	koji	prisiljavaju	ljude	da	
djeluju	protivno	vlastitim	uvjerenjima	u	
savjesti	i	zahtjevima	moralnoga	reda	te	
naučavanja	evanđelja.	Nije	bez	značenja	
vidjeti	kako	se	budući	saborski	
zastupnici	namjeravaju	zauzimati	za	
uravnotežen	razvoj	svih	hrvatskih	regija	
...	

	

NATJEČAJ	ZA	DODJELU	STIPENDIJA	
Vijeće	fonda	"Mladi	za	mlade",	pri	
Uredu	za	pastoral	mladih	Zagrebačke	
nadbiskupije,	raspisalo	je	Natječaj	za	
dodjelu	stipendija	za	akademsku	godinu	
2015./2016.		
Fond	će	kroz	deset	mjeseci,	računajući	
od	1.	rujna	2015.	godine,	stipendirati	
redovne	studente	s	područja	Zagrebačke	
nadbiskupije	mjesečnim	iznosom	od	
petsto	kuna.	Kriteriji	za	utvrđivanje	liste	
kandidata	za	dodjelu	stipendije	su	
socijalni	status	studenta,	postignuti	
uspjesi	u	školovanju	i	vrijedne	nagrade.	
Osoba,	koja	nema	roditelje	ili	ima	samo	
skrbnika,	ima	prednost	na	natječaju.	
Natječaj	traje	od	16.	listopada	do	5.	
studenoga	2015.	godine.		
Prijavnice	se	dostavljaju	isključivo	na	
obrascima	koje	možete	preuzeti	na	
mrežnoj	stranici	Ureda	za	pastoral	
mladih	Zagrebačke	nadbiskupije	
(www.pastoralmladih.hr),	a	svaka	
nepotpuna	dokumentacija	neće	se	
razmatrati.	



ŽUPNI	OGLASI	–	25.	listopada	2015.	
	

Caritas	Zagrebačke	nadbiskupije	
povodom	blagdana	Svih	svetih	pokrenuo	
je	akciju	„Kad	činiš	dobro,	čini	dvostruko	
dobro“.	Kupnjom	lampiona,	kojima	ćete	
o	tom	blagdanu	pohoditi	grobove	svojih	
najmilijih,	ujedno	pomažete	mladima	
koji	nakon	punoljetnosti	izlaze	iz	
Caritasovih	domova	te	socijalno	
ugroženim	obiteljima	iz	naše	župe.	
Lampione	možete	kupiti	još	danas	ispred	
škole.	

	

Sljedeći	susret	djece	školske	dobi	bit	će	
u	nedjelju,	8.	studenoga,	nakon	jutarnje	
mise,	od	10	sati.	Susrete	vode	animatori	
mladih	naše	Župe.	Pozivamo	svu	
zainteresiranu	djecu	da	se	priključe!	

	

Ovoga	tjedna	završavaju	listopadske	
pobožnosti.		Svakoga	dana	u	17,45	sati	
molimo	krunicu	i	litanije	BDM	na	nakanu	
učvršćenja	vjere	u	našim	obiteljima	i	
narodu,	te	za	nova	duhovna	zvanja.		
Ove	godine	posebno	molimo	za	pravdu	i	
mir	u	cijelom	svijetu.	

	

Zajednica	mladih	na	svojim	susretima	
nastavlja	o	Isusovim	prispodobama.	
Susreti	su	srijedom	u	20	sati,	a	tema	
ovotjednog	susreta	je:	Prispodoba	o	
neplodnoj	smokvi.		

	

Svetkovina	Svih	svetih	ima	prednost	
pred	slavljenjem	nedjelje	kroz	godinu	te	
će	sljedeće	nedjelje	mise	biti	u	9	i	18,30	
sati	u	školi,	a	na	Dušni	dan	u	7	i	18,30	
sati	u	Pastoralnom	centru.	

	
	
	
	
	
	
	

	

Potpuni	oprost	za	duše	u	čistilištu	
Potpuni	oprost	za	pokojnike,	čije	su	duše	
u	čistilištu,	mogu	postići	vjernici	koji	su	
se	istinski	pokajali,	uz	potpuni	otklon	
duše	od	želje	za	bilo	kakvim	grijehom,	i	
to:		
1. tko	u	dane	od	1.	do	8.	studenoga	

pohodi	groblje	i	moli	za	pokojne;		
2. tko	na	dan	Svih	svetih,	ili	na	Dušni	

dan,	ili	po	dopuštenju	ordinarija	u	
nedjelju	poslije	Dušnog	dana,	pohodi	
neku	crkvu	ili	oratorij	i	ondje,	uz	
sakramentalnu	ispovijed,	ako	je	
potrebna,	i	pričest,	izmoli	Molitvu	
Gospodnju,	Vjerovanje	i	molitvu	na	
nakanu	Svetoga	Oca,	te	moli	za	
pokojne.		

	

Euharistijsko	 klanjanje	 je	 svakog	
četvrtka	od	17	do	18,30	sati.	

	

Od	20.	listopada	do	10.	prosinca	ove	
godine	traje	zajednička	akcija	Hrvatskog	
Caritasa	i	tvrtke	Lidl	Hrvatska	
"Pomagati	je	lako!",	kojom	se	
prikupljaju	namirnice	i	proizvodi	
potrebni	socijalno	ugroženim	obiteljima	
i	pojedincima,	korisnicima	pomoći	
nad/biskupijskih	i	župnih	Caritasa	diljem	
Hrvatske.	Akcija	uključuje	sve	
nad/biskupijske	Caritase	(17)	i	sve	
Lidlove	trgovine	u	Hrvatskoj	(86).	Na	
području	Zagrebačke	nadbiskupije	akcija	
se	provodi	u	20	Lidlovih	trgovina,	
uključujući	i	onu	na	Savici.	
	

Više	na:	www.czn.hr	
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