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Hoće li tko za mnom? 
 

Slijediti nečiji životni 
put i naučavanje 
predstavlja upornost, 
dosljednost i 
povjerenje u onoga 
čiji se put i nauk slijedi. Kada je riječ o 
nasljedovanju Isusa, taj put je još 
složeniji. Biti Isusov učenik prije svega 
znači slijediti tri kriterija njegova 
učeništva: odreći se samoga sebe, 
uzeti svoj križ i ići za Isusom. Navedeni 
kriteriji promatrani ljudskom logikom 
čine se teško ostvarivim idealom, pa 
se često i praktični kršćani nalaze u 
nedoumici mogu li se nazivati 
istinskim Isusovim učenicima? Svoja tri 
kriterija učeništva Isus je postavio 
izrazito imperativno, čime je želio 
pokazati da traži jasnu odlučnost i 
nepokolebljivo opredjeljenje svih onih 
koji su krenuli ili će tek krenuti na put 
života s Kristom.  
Zbog važnosti tih kriterija, odnosno 
uvjeta, potrebno je pobliže promotriti 
njihove stvarne sadržaje, odnosno što 
je Isus želio od svojih učenika kad je 
iznio tako snažne zahtjeve. Zahtjev 
"odreći se samog sebe" nije posve 
negativan, kako se na prvi pogled čini, 
jer se dovodi u usku vezu s pozitivnim 

stavom "prihvatiti 
Isusa". Isus zapravo 
zahtijeva da se čovjek 
odrekne svojih 
sebičnih zahtjeva koji 

bi čovjeka stavljali ispred Boga, kao 
što su materijalna dobra, osobni 
probitak, društveni ugled i drugo. 
Zahtjevom "uzeti svoj križ" Isus 
ukazuje da treba prihvatiti i znati se 
nositi s težinom života, odnosno svim 
životnim problemima i patnjama, a ne 
ih proklinjati i odbijati. U konačnici, 
zahtjev "ići za Isusom" znači 
ostvarivati svoj život u dinamičnom 
hodu konkretnog života za Isusom, 
gdje će Isusov učenik ostvarivati sebe 
radeći za druge, te tako u drugima i u 
Bogu pronaći svoj smisao.  
Iz navedenog je razvidno kako su 
kriteriji Isusova učeništva jako 
zahtjevni, ali itekako moguće ostvarivi 
u svakodnevnom životu. Da bi zaživjeli 
u našim životima potrebno je 
slobodno se odlučiti za Isusa i otvoriti 
se u potpunosti njegovim zahtjevima, 
te moći svakodnevno čuti kako nas 
poziva: "Hoće li tko za mnom?". 
 

 Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  
 za novokrštenu Paolu Anu Malkoč. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, 

a novokrštenici želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice! 
 za pokojne Jerka Novaka i Katicu Polarecki, koje smo pokopali prošloga 

tjedna, i druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo: Pokoj vječni daruj im, 
Gospodine! 
 

ZAŠTO BOG ŠUTI? 
 

Mi se često pitamo: Zašto Bog ne odgovara na naše molitve … Zašto Bog šuti? 
Mnogi od nas bi željeli da nam On odgovara u skladu s našim željama i maštanjima 
… ali Božji put je drugačiji. On poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost (Heb 13, 
8). Bog nam odgovara i u tišini … mi moramo biti spremni da ga slušamo i čekamo 
Njegov odgovor.  

Bitno.net 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 19. lipnja Romuald 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XII. NEDJELJA KROZ GODINU Nema mise u 11 sati. 

Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 19,00 + Marija i Božo Škorić 

PONEDJELJAK, 20. lipnja Margareta 
 Nema mise 

2Kr 17,5-8.13-15.18; Ps 60; Mt 7,1-5 

UTORAK, 21. lipnja Alojzije 
19,00 

+ Denis Pendelin, Ilija i 
Mare Pleša 2Kr 19,9-11.14-21.31-35.36; Ps 48; Mt 7,6.12-14 

SRIJEDA, 22. lipnja Toma More 
19,00 + ob. Dorotić 

2Kr 22,8-13; 23,1-3; Ps 119; Mt 7,15-20 

ČETVRTAK, 23. lipnja Josip Kafas 
19,00 + Marija i Jakob Ivček 

2Kr 24,8-17; Ps 79; Mt 7,21-29 

PETAK, 24. lipnja Rođenje sv. Ivana Krstitelja 
19,00 Kolektivna 

Iz 49,1-6; Ps 139; Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80 

SUBOTA, 25. lipnja Prosper 
 Nema mise 

Tuž 2,2.10-14.18-19; Ps 74; Mt 8,5-17 

NEDJELJA, 26. lipnja Ivan i Pavao 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIII. NEDJELJA KROZ GODINU Nema mise u 11 sati. 

1Kr 19,16b.19-21; Ps 16; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 19,00 + Manda Biondić 



MARIAZELL 
Vjera u Gospu kroz stoljeća jačala,  

a bilo je i čudesnih ozdravljenja 
 

Marijansko svetište Mariazell osnovali su 1157. godine 
benediktinci, donijevši tu mali drveni Gospin kip s djetetom 
Isusom u rukama, visine 47 cm. Za taj su kipić benediktinci 
sagradili ćeliju, latinski cella, a njemački zell. Prema legendi 
tu se zbilo čudo kada su ozdravili grof Henrik iz Moravske i 
njegova žena, te kao zahvalu tu sagradili kapelicu. Ugarski 

kralj Ludovik I. izvojevao je veliku pobjedu nad mnogo jačom turskom vojskom jer se tu 
zavjetovao Majci Božjoj i prije bitke objesio Gospin lik sebi na prsa. Mariji u zahvalu tu je 
sagradio kapelicu. Kroz stoljeća su mnogi ljudi, bježeći pred ratnim i drugim nevoljama, u 
Mariazellu tražili spas i utjehu. Mariazell je najveće marijansko svetište u Austriji, gdje je 
kroz stoljeća bilo mnogo obraćenja i čudesnih ozdravljenja. U povodu 850. obljetnice 
osnutka svetišta, Mariazell je 2007. godine posjetio i papa Benedikt XVI. 
 

 

Uz predstojeće blagdane/praznike 

 
A. G. Matoš: STARA PJESMA 
 

O, ta uska varoš, o ti uski ljudi,  
O, taj puk što dnevno veći slijepac biva,  
O, te šuplje glave, o, te šuplje grudi,  
Pa ta svakidašnja glupa perspektiva!  
 

Čemu iskren razum koji zdravo sudi,  
Čemu polet duše i srce koje sniva,  
Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi,  
Usred kukavica čemu krepost diva?  
 

Među narodima mi Hrvati sada  
Jesmo zadnji, robovi bez vlasti,  
Osuđeni pasti i propasti bez časti.  
 

Domovino moja, tvoje sunce pada,  
Ni umrijeti za te Hrvat snage nema,  
Dok nam stranac, majko, tihu propast 
sprema. 
 

Stepinac: MOLITVA ZA DOMOVINU 
 

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja 
Marijo, moćna zaštitnice naše domovine 
Hrvatske! 

Premda nevrijedni da ti služimo, ipak 
uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju 
izabiremo Te danas pred cijelim dvorom 
nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i 
majku svoju i cijelog našeg naroda te čvrsto 
odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno 
služiti. 
Molimo te usrdno da nam svima uz 
prijestolje Božanskoga Sina isprosiš milost i 
milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i 
zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. 
Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica 
kršćana i tješiteljica žalosnih. 
Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje 
kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove 
iskazivao. 
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo 
svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu 
našu domovinu i cijeli naš narod u ovim 
teškim vremenima kušnja. 
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, 
da u krilu svete Crkve provodimo dane u 
miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i 
tako zavrijedimo doći jednom do vječnog 
života da slavimo ondje Trojedinog Boga 
uvijeke. Amen. 



ŽUPNI OGLASI – 19. lipnja 2016. 
 

Projekt "Korak za život" Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije pomaže 
socijalno ugroženim obiteljima s 
područja naše nadbiskupije u opremanju 
novorođenčadi osiguravajući im 
higijenske potrepštine, te opremu i 
hranu. 
Svi koji žele pomoći mogu još danas 
donijeti potrepštine za djecu i 
novorođenčad, a najveća je potreba za 
sljedećim: pelene, dječja kozmetika, 
dječja hrana i bočice, kolica i krevetići. 
 

Svima koji odlaze iz Zagreba zbog 
godišnjih odmora želimo odmor za tijelo 
i okrjepu za dušu!  
Pronađite vremena za duhovne vježbe ili 
duhovnu obnovu.  
Sjetite se Isusovih riječi: Dođite k meni 
svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću 
vas odmoriti (Mt 11,28). 
 

Izbor iz ponude duhovnih vježbi: 
www.apostolatmolitve.org  
www.injigo.com 
www.isusovci.hr 
www.kuca-betanija.hr 
www.luznica.com 
www.sestre-sv-kriza.hr 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
 

Ivan ČAVKA iz Zagreba (sin Marka i 
Jasne dj. Libl), rkt. i Ana Marija 
JAPUNDŽIĆ iz Zagreba (kći Bernarda i 
Marice dj. Orešković), rkt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LJETNI RASPORED 
od 19. lipnja do 14. kolovoza 2016. 

 

Mise: 
od utorka do subote u 19 sati, 
nedjeljom u 9 i u 19 sati;  
Župni ured:  
od utorka do petka nakon mise 
Euharistijsko klanjanje: 
četvrtkom od 18 do 19 sati 
 

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

Povodom Dana državnosti 
Republike Hrvatske pozivamo vas na 
misu za domovinu, u subotu, 25. 
lipnja, u 10 sati u crkvu sv. Marka, na 
Gornjem gradu, te u 12 sati na Oltar 
hrvatske domovine, na 
Medvedgradu.  
Okupljanje branitelja počinje u 9 sati 
na Trgu bana Jelačića, odakle će 
organizirano krenuti prema crkvi sv. 
Marka.  
Toga dana nema večernje mise! 
 

PREDSTOJEĆA HODOČAŠĆA 
27. kolovoza - Udbina 
3. rujna - Ludbreg 
10.-11. rujna - Marija Bistrica 
 
 

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 Vukmanić, župnik  Naklada: 350 kom. 


