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Pripravite put Gospodinu! 
 

Svaki čovjek ima svoj životni put. Ova 
nesporna činjenica naglašava 
čovjekovu autonomnost u odlučivanju 
o životnim ciljevima i ostvarenjima, ali 
i opravdava slobodu njegova 
djelovanja. 
Slobodno čovjekovo djelovanje svoje 
temelje može imati u istinskom 
opredjeljenju za moralno i duhovno, 
ali i za ono nemoralno i isključivo 
svjetovno. Ovisno koji put odabere, 
toliko će i istinski slobodno djelovati i 
sebi pripravljati životni put uspjeha ili 
neuspjeha, zadovoljstva ili 
nezadovoljstva, sreće ili nesreće.  
Božji put jedan je od mogućih 
čovjekovih odabira, a to 
podrazumijeva usklađivanje svog 
životnog puta prema Božjim 
standardima. Takvo usklađivanje 
života znači poziv na obraćenje, 
promjenu načina ponašanja i 
razmišljanja u službi Božjeg 
kraljevstva, odnosno usmjeravanje 
svoga uma preko granica 
racionalne spoznaje.  
Obraćenje je naporan i 
trajan proces koji nas 
uvodi u tajnu susreta sa 

živim Bogom i traži aktivno 
sudjelovanje, odnosno zauzetost i 
svjedočenje za Boga. Toliko toga je na 
čovjekovom životnom putu krivudavo, 
nestabilno, grješno, negativno i oholo. 
Pripraviti put Gospodinu upravo znači 
ispraviti sve što je u životu krivo, a 
nestabilan i grješan život promijeniti u 
stabilan i pozitivan život, očišćen od 
grijeha i oholosti. Da bi čovjek mogao 
to učiniti, potrebno je svoju dušu 
otvoriti obraćenju i mijenjati sebe, a 
ne druge. Tko potpuno i svjesno ne 
želi vidjeti stanje svoje duše, tko ne 
traži istinu i misli da mu obraćenje nije 
potrebno, taj ne može krenuti 
naprijed i doći do cilja koji mu je Bog 
postavio, a to je Božje kraljevstvo. 
Kreirajući svoj životni put, čovjek bi 
trebao spoznati da će bez života u 
Bogu prije ili kasnije njegov put doći u 
slijepu ulicu. Zbog toga nas Gospodin 
poziva da sami sebi odgovorimo jesmo 
li se spremni mijenjati, ispravljati svoje 
krive putove i svoj život trajno 
usmjeravati obraćenju, odnosno Bogu. 
Vrijeme iščekivanja Spasiteljeva 
rođenja izuzetna je prilika za to.  

 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Zlatu Pongrac, koju smo pokopali prošloga tjedna, i druge, čija je godišnjica 

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

MOLITVA U ADVENTU 
Veliki, milostivi Bože, tvoje je budućnost naša sadašnjost, tvoj slavni dan naš je cilj, tvoja 
istina naša je sigurnost, tvoje oproštenje naš život. 
Gospodine, mi ti zahvaljujemo. Ne daj da bezbrižno živimo svoje dane, već da budemo 
svjesni tvojega dolaska, da se vježbamo u odgovornosti za ljude i stvari koje si nam 
povjerio. Neka u nama vlada budnost i pozornost da surađujemo u oblikovanju tvojega 
svijeta, da odstranimo glad, da nadvladamo bolesti, da budemo graditelji mira. 
Daj nam dobre misli za izgradnju zajednice te da se međusobno poštujemo i budemo 
spremni za plodnu suradnju. Budi uz ljude koji su u našoj zajednici žalosni ili radosni i 
podsjećaj nas na naše krštenje. To te molimo u pouzdanju u tvojega Svetog Duha, kojega si 
nam obećao po svojemu sinu Isusu Kristu. Amen. 

P. Spangenberg 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 6. prosinca Nikola 9,00 + Nikola, Ružica, Kazimira i Zvonimir Dasović 

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Bar 5,1-9; Ps 126; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 18,30 + Šime i Franjo Šarlija 

PONEDJELJAK, 7. prosinca Ambrozije 
6,00 Zahvala 

Iz 35,1-10; Ps 85; Lk 5,17-26 

UTORAK, 8. prosinca BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BDM 6,00 Za duše u čistilištu 

Post 3,9-15.20; Ps 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 18,30 + Mijo i Marija Kolić, Mato i Manda Paušić 

SRIJEDA, 9. prosinca Ciprijan 6,00 + Ivan Planinc 

Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30 18,30 + Damir Mladenić 

ČETVRTAK, 10. prosinca Mauro 6,00 + Slavka Turalija 

Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15 18,30 + Joso, Ruža, Viktor i Mara Jagar, Katica i Antun Vrabac 

PETAK, 11. prosinca Damaz 6,00 Za duševno i tjelesno zdravlje jedne osobe 

Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 12. prosinca Ivana de Chantal 6,00 Na nakanu 

Kol 3,12-17; Ps 145; Lk 17,11-19 18,30 + Zoran, ob. Šarić i Klobučar 

NEDJELJA, 13. prosinca Lucija 9,00 + Milena Mandarić 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 18,30 Zahvala 



SV. NIKOLA  
cijelog je života 
shvaćao da je 

jedini životni put 
čovjeka – ljubav 

prema Bogu i 
bližnjemu. S tom 

je ljubavi činio 
čuda i zbog nje 

je proglašen 
svetim. Zato 

nam je primjer, 
zaštitnik i zagovornik. Od sv. Nikole 

možemo naučiti kako se živi vjera i ljubav. 
 

BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM 
 

„Predraga djeco Bezgrešne, 
želim da vas ona hrani  

mlijekom svojih milosti, 
da vas ona miluje, da vas ona odgaja 

kao što je učinila s Isusom,  
našim starijim bratom, 

kako bi Božanski Zaručnik duša 
u nama prepoznao one iste oči,  

isto srce, iste crte lica 
koje mu je dala Majka, Bezgrešna.“ 

  

Sv. Maksimilijan Kolbe, 27.10.1932. 
 

O Marijo, bez grijeha začeta,  
moli za nas koji se Tebi utječemo! 

 

 
 

Danas započinje Tjedan Caritasa. Više o 
akcijama Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije i Hrvatskog Caritasa 
pogledajte na: 

www.caritas.hr i www.czn.hr. 
 

Do 10. prosinca traje zajednička akcija 
Hrvatskog Caritasa i tvrtke Lidl Hrvatska 
"Pomagati je lako!", kojom se prikupljaju 
namirnice i i drugi proizvodi potrebni 
socijalno ugroženim obiteljima i 
pojedincima, korisnicima pomoći 
nad/biskupijskih i župnih Caritasa.  
 

Hrvatski Caritas ponovno je pokrenuo 
tradicionalnu nacionalnu božićnu akciju za 
najsiromašnije obitelji: „Za 1000 radosti“. 
NAZOVI donacijski telefon 060 9010 
(cijena 6,25 kn po pozivu, PDV uključen), 
ili  DONIRAJ uplatom na račun Hrvatskog 
Caritasa IBAN: HR40 2340009 
1510126452, kod PBZ poziv na br. 7-15. 
 

U našoj Župi organizirat ćemo prikupljanje 
suhe hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti od četvrtka 
do subote, od 10. do 12. prosinca, od 
17,30 do 18,30 sati, u Pastoralni centar, a 
u nedjelju, 13. prosinca, u školu prije bilo 
koje mise. 
Pozivamo sve koji žele pomoći u pripremi i 
podjeli paketa da dođu u nedjelju nakon 
večernje mise u Pastoralni centar. 
 

U okviru te akcije organiziramo mjerenje 
tlaka i šećera, u subotu, 12. prosinca, od 7 
do 10 sati, u dvorani Pastoralnog centra. 



ŽUPNI OGLASI – 6. prosinca 2015. 
 

Danas je susret djece školske dobi, od 
10,30 sati. Pozivamo svu zainteresiranu 
djecu da se priključe! 
 

Tijekom došašća pozivamo vas na mise 
zornice, svakog jutra u 6 sati. Kapela se 
otvara u 5,30 sati. Nedjeljom nema 
zornica! Na početku zornice molimo 
jutarnju iz Božanskog časoslova.  
Svagdanje večernje i sve nedjeljne mise 
ostaju prema redovitom rasporedu. 
 

Kateheze za odrasle vjernike održavaju se 
srijedom nakon mise.  
 

Zajednica mladih sljedeće srijede ima 
terensku nastavu. Prijavite se na adresu: 
lucijaklapan@gmail.com!  
 

Kateheze za katekumene održavaju se 
četvrtkom nakon večernje mise. 
 

Svakog 10. u mjesecu slavimo misu na 
čast bl. Alojziju Stepincu. Nakon zornice 
imat ćemo euharistijsko klanjanje za 
kanonizaciju kardinala Stepinca. Nakon 
klanjanja održat će se mjesečni susret 
molitelja žive krunice. Euharistijsko 
klanjanje također je i u 17 sati, a susret 
kruničara bit će i nakon večernje mise. 
 

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu 
sljedeće nedjelje, u 18,30 sati, a od 
ponedjeljka, 14. prosinca, bit će u 
Pastoralnom centru. Ponesite svoje 
svijeće! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otvaranje Jubileja milosrđa u 
Zagrebačkoj nadbiskupiji 

 

Otvaranjem Svetih vrata, Vrata milosrđa 
na bazilici sv. Petra u Vatikanu, koja će na 
svetkovinu Bezgrešnoga začeća Blažene 
Djevice Marije 8. prosinca 2015. godine 
otvoriti Sveti Otac papa Franjo, započet 
će Sveta godina milosrđa. 
Na Treću nedjelju došašća, 13. prosinca, 
Vrata milosrđa će, po Papinoj želji, biti 
otvorena u partikularnim Crkvama 
posebnim obredom i slavljima u 
katedralama diljem svijeta. Te će nedjelje 
i u zagrebačkoj prvostolnici biti otvoren 
Jubilej milosrđa euharistijskim slavljem, 
koje će u 10 sati u zajedništvu s 
pomoćnim zagrebačkim biskupima i 
svećenicima Zagrebačke nadbiskupije 
predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal 
Josip Bozanić. 
Slavlje će započeti postajnom liturgijom u 
vanjskom atriju Nadbiskupskog 
bogoslovnog sjemeništa nakon čega će se 
procesija uputiti prema ulazu u katedralu, 
gdje će biti sam obred otvaranja Vrata, te 
euharistijsko slavlje.  
 

Božićna ispovijed bolesnih i nemoćnih 
bit će u petak, 18. prosinca, od 9 do 12 
sati. 
 

Velika božićna ispovijed 
djece, mladih i odraslih bit će u subotu, 
19. prosinca, u 16,30 sati, u školi. 

 

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, 17-18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


