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Model istinske vjere 
 

Bog uvijek može 
iznenaditi čovjeka, no 
je li moguće da čovjek 
iznenadi Boga? 
Događaj iz evanđelja o 
rimskom satniku i 
pozitivno iznenađenje 
koje je Isus doživio shvativši koliko 
duboku vjeru ima običan poganin 
(satnik nije bio ni Židov ni kršćanin), 
pokazuje kako čovjek itekako može 
iznenaditi Boga. Osim ove činjenice, 
ovaj događaj pokazuje i otkriva istinski 
model vjere. Satnik je bio svjestan da 
je Isus bio Židov i da kao takav nije 
smio ući u dom pogana jer je to 
Židovima zakonom o čistoći bilo 
zabranjeno. Zbog toga se smatra 
nedostojnim Isusa. Usprkos tome, 
pokazao je čvrsto pouzdanje i vjeru u 
Isusa i iscjeljiteljsku moć njegove 
riječi. Upravo ta njegova neumoljiva 
vjera, koja ne traži vidljive znakove ili 
geste, jest ono što je ugodno 
iznenadilo i zadivilo Isusa, a po toj 
vjeri događa se čudo: ozdravljenje 
sluge. Na taj je način poganin, 
odnosno nevjernik, postavljen kao 
uzor vjere onima koji su već bili 
vjernici, što je za većinu Židova bila 

uvreda i ogroman 
skandal. Satnikova vjera 
predstavlja model vjere 
kakvu bi trebao imati 
svaki kršćanin. Vjera jest 
čin poniznosti jer 
priznajući svoju slabost i 

grješnost potpuno se oslanjamo na 
Božju snagu i milost. Čini se da je 
danas kršćanstvo izgubilo onu životnu 
uvjerljivost i svjedočansku 
prepoznatljivost, a jedan od razloga 
leži u manjku potpune i cjelovite vjere 
koju je pokazao baš rimski satnik. 
Često je ono što živimo i ispovijedamo 
neka "lagana" vjera koja nema životnu 
težinu jer ne prožima naš cjelokupni 
život. Prisutna je negdje u nekom 
kutku našeg života, ali život nije 
prisutan u njoj. Ova evanđeoska zgoda 
pokazuje usku povezanost vjere i 
života: tamo gdje je prava vjera, tamo 
je i život. Zato za kršćanina vjerovati 
znači živjeti jer kršćanska vjera jest 
vjera u Boga Oca, Životvorca koji je 
uskrisio svog Sina Isusa Krista. 
Kršćanska vjera jest totalno predanje 
Bogu koji u Isusu Kristu daje i ispunja 
obećanja novog vječnog života.  

Igor Herceg, vjeroučitelj



NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za grad Zagreb i sve naše sugrađane: Majko Božja od Kamenitih vrata, moli za nas!  

ODSUTNA PRISUTNOST 
Sve češće susrećemo osobe odsutne iz fizičkog svijeta, točnije, tijelom prisutne, ali duhom 
odsutne – ljudi samo gledaju u mobitel, ignorirajući prijatelje i obitelj. Iskreno odgovorite s 
"da" ili "ne" na nekoliko tvrdnji i provjerite sebe (i jedan DA je suvišan): 
Za vrijeme zajedničkog obroka provjeravam svoj mobitel. I dok sam u društvu, mobitel 
stalno držim na oku, a često i u ruci. U razgovoru provjeravam svoj mobitel. Prekinut ću 
razgovor i javiti se na mobitel kad zazvoni ili pogledati pristiglu poruku. U društvu s 
prijateljima, ako mi je dosadno, zabavljam se svojim mobitelom ili pregledavam poruku 
koja je stigla. Mobitelom se zabavljam ako u društvu nastane tišina. 
U društvu, obitelji, kinu i kazalištu nužno je isključiti mobitel, te prednost dati živom 
čovjeku, "slici Božjoj" koja stoji pred tobom. U crkvu nije grijeh poći bez mobitela ili ga 
barem isključiti pri ulazu u crkvu. U protivnom, sućut prema "mobitelofilima", zahtijevat će 
od uljuđenih ljudi da im, kada ih susretnu, ustupe invalidno mjesto jer, utvrdila to znanost 
ili ne, riječ je o novom obliku invalidnosti!       (prema Veritas hr) 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 29. svibnja Maksim 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IX. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Zita, Filip i ob. Puljević 

11Kr 8,41-43; Ps 117; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10 19,00 + Josip i Bruno Posavec, Dubravka i Ivica Kišur 

PONEDJELJAK, 30. svibnja Ferdinand 
 Nema mise 

2Pt 1,1-7; Ps 91; Mk 12,1-12 

UTORAK, 31. svibnja Majka Božja od Kamenitih vrata 
17,00 + Marija i Antun Iveković 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-3,4b-6; Lk 1,39-56 

SRIJEDA, 1. lipnja Justin 
19,00 + Jelena i Stjepan 

2Tim 1,1-3.6-12; Ps 123; Mk 12,18-27 

ČETVRTAK, 2. lipnja Marcelin i Petar 
19,00 + Ana i Luka Rukavina 

2Tim 2,8-15; Ps 25; Mk 12,28b-34 

PETAK, 3. lipnja Presveto Srce Isusovo 
19,00 Kolektivna 

Ez 34,11-16; Ps 23; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7 

SUBOTA, 4. lipnja Bezgrješno Srce Marijino 
19,00 + Na čast Srcu Marijinu 

Iz 61,9-11; 1Sam 2,1.4-8; Lk 2,41-51 

NEDJELJA, 5. lipnja Bonifacije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

X. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun Novak 

1Kr 17,17-24; Ps 30; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17 19,00 + Fanica Zaninović 



DVANAEST OBEĆANJA 
SRCA ISUSOVA 

 

Godine 1675. Isus se, kao i nekoliko puta 
ranije, ukazao s. Margareti M. Alacoque, 
redovnici u samostanu sestara od 
Pohođenja u Paray-le-Monialu, te joj 
naložio neka se zauzme da se na petak 
nakon tijelovske osmine uvede blagdan 
Srca Isusova, te se tako proširi pobožnost 
Srcu Isusovu. Ljubav prema Presvetomu 
Srcu Isusovu, posve naravno, potiče i u 
našemu srcu želju i nastojanje da svoje 
srce uskladimo s njegovim Srcem. Time 
pobožnost Srcu Isusovu postaje 
najuzvišenija i najdjelotvornija škola 
kršćanskoga posvećenja i svetosti. To je 
ujedno i glavni plod te pobožnosti.  
Uz taj nadnaravni plod pobožnosti 
obvezao se Spasitelj da će štovatelje svoga 
Presvetog Srca obasuti i mnogim drugim 
nadnaravnim i naravnim milostima. O 
njima govore ova 'Obećanja Srca Isusova'. 
Isus ih je više puta i u raznim zgodama 
očitovao sv. Margareti Mariji, a ona ih je u 
svojim spisima zabilježila. Kasnije su ta 
obećanja sabrali pa ih nabrajaju obično 
dvanaest. Iz njih proizlazi da Isus obećava 
onima koji budu štovali njegovo Presveto 
Srce ove duhovne i vremenite blagodati: 
1. Dat ću im sve milosti koje su im 
potrebne u njihovu staležu. 
2. Unijet ću mir u njihove obitelji. 
3. Tješit ću ih u svim njihovim patnjama. 
4. Bit ću im sigurno utočište za života, a 
osobito na času smrti. 
5. Izlit ću obilje blagoslova na sve njihove 
pothvate. 
6. Grješnici će naći u mome Srcu izvor i 
beskrajno more milosrđa. 
7. Mlake će duše postati revne. 
8. Revne će se duše uzdići do velike 
savršenosti. 

9. Blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena 
i čašćena slika moga Presvetog Srca. 
10. Svećenicima ću dati dar da taknu i 
najtvrdokornija srca. 
11. Imena onih koji budu širili ovu 
pobožnost bit će upisana u mome Srcu i 
neće se nikada izbrisati. 
12. Svima koji se budu pričestili na prvi 
petak tijekom devet mjeseci uzastopce 
obećavam milost pokore na samrti: oni 
neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez 
sakramenata. Moje će im Srce biti sigurno 
utočište u posljednjemu času. 
 

Ovih su dana, kao što su neki mogli 
primijetiti, u našoj kapelici postavljeni 
novi stalci za blagoslovljenu vodu, tisak 
i cvijeće kod slike Majke Božje od 
Kamenitih vrata i pred oltarom. Ukupna 
vrijednost ovog novog crkvenog 
namještaja iznosi 4.800 kuna. Jedna je 
obitelj iz naše Župe za tu svrhu darovala 
2.000 kuna. Srdačno zahvaljujemo 
njima i svim našim dobročiniteljima! 

 

Naša malonogometna ekipa osvojila je 
2. mjesto u 3. KMNL-u, i tako se 
plasirala u 2. KMNL. Ukupno je skupila 
27 bodova, postigla 46 golova, a primila 
samo 19 (ima najbolju obranu lige). 
Ekipa je također osvojila nagradu za fair 
play. Svima zahvaljujemo na financijskoj 
potpori i molitvi! 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
 

Tomislav Mihovil ČUTIĆ iz Zagreba (sin 
Darka i Nade dj. Ivanković), rkt. i Andrea 
DEVČIĆ iz Rijeke (kći Ivice i Natalije dj. 
Rošić), rkt. 
 

Mile ŽARAK iz Zagreba (sin Josipa i Kate 
Gržan), rkt. i Ljiljana Josipa ŽARAK, dj. 
Mitrović iz Zagreba (kći Tiosava i Marice 
dj. Krpan), rkt.  



ŽUPNI OGLASI – 29. svibnja 2016. 
 

Zahvaljujemo svima koji su dali svoj 
doprinos u akciji za djecu koja se liječe 
u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti 
dječje dobi Gornja Bistra. 

 

Novi susret djece školske dobi u dvorani 
Pastoralnoga centra bit će sljedeće 
nedjelje. Pozivamo i druge da se uključe! 

 

Danas su u našoj Župi gosti iz terapijske 
zajednice „Moji dani“ iz Đurmanca, 
Udruge za prevenciju ovisnosti o 
opojnim drogama, te pomoć ovisniku i 
povremenom uzimatelju opojne droge i 
njihovim obiteljima (www.mojidani.hr). 

 

Proslava svetkovine Majke Božje od 
Kamenitih vrata, zaštitnice grada 
Zagreba, bit će u utorak 31. svibnja. 
Euharistijsko slavlje u prvostolnici u 19 
sati predvodit će kardinal Robert Sarah, 
pročelnik Kongregacije za bogoštovlje i 
disciplinu sakramenata. 
Nakon mise uslijedit će procesija sa 
svijećama od katedrale, Bakačevom 
ulicom, Trgom bana Josipa Jelačića te 
Ilicom, Mesničkom, Trgom sv. Marka do 
Kamenitih vrata, gdje će svečanost 
završiti molitvom i blagoslovom. 
Procesijski hod završit će molitvom 
pred likom Majke Božje od Kamenitih 
vrata. 
Toga je dana u našoj župi misa u 17 sati. 

 

Zajednica mladih će se na svom 
susretu ove srijede u 20 sati posvetiti 
temi pravoslavlja. Dođi i ti! 

 
 
 
 
 
 

 

Ovoga je tjedna prvi petak u mjesecu, 
zadnji u našoj pobožnosti Devet prvih 
petaka, a ujedno je i svetkovina 
Presvetog Srca Isusova. Toga dana 
posjećujemo bolesnike koji žele primiti 
sakramente. Svetu misu prikazujemo za 
dobročinitelje i potrebite u našoj Župi. 

 

U subotu 4. lipnja 2016. godine održat 
će se 48. hodočašće bolesnih, starih i 
nemoćnih osoba te medicinskog 
osoblja grada Zagreba u Hrvatsko 
nacionalno svetište Majke Božje 
Bistričke. Središnje euharistijsko slavlje 
započet će u 11 sati, a pobožnost 
križnoga puta započet će u 14 sati. 

 

Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo 
posvetu naše Župe Bezgrešnom Srcu 
Marijinu. 

 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna 
zvanja. 

 

Najavljujemo Caritasovu akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane: 
od 9. do 12. lipnja. 

 

Dekanatsko hodočašće na TRSAT bit će 
u subotu, 11. lipnja. Polazak je u 6 sati, a 
cijena 100 kn. 

 

U subotu, 25. lipnja, idemo u svetište 
Majke slavenskih naroda, u MARIAZELL. 
Polazak je u 5 sati, a cijena 180 kn. 

 

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, 17-18,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 400 kom. 


