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Ne možete služiti Bogu i bogatstvu
"Bogat čovjek nije zao
zato što je bogat, već
zato što svojim
bogatstvom na krivi
(sebičan) način
raspolaže" - poznata je
krilatica koja želi ukazati na
problem ponašanja materijalno
bogatih ljudi, a koje ih dovodi do
duhovnog siromaštva.
Društvo neoliberalnog kapitalizma
kojim je suvremena, posebice zapadna
civilizacija već desetljećima 'okovana',
nemilice sili na gomilanje materijalnog
bogatstva i širenje duhovnog
siromaštva. Posljedično, a što je bilo
prisutno u svakome društvu, ljudi
pokazuju što su sve spremni učiniti da
bi sačuvali određenu dobit i povlastice
u ovome svijetu ili kako bi lagodno i
bezbrižno živjeli. Toliki su moćnici na
nepošten način stekli zaštitu i političko
zaleđe ili gospodarski kapital
zanemarujući poštenje i opće dobro!
Kad si čovjek dopusti uvlačenje u
mrežu zla kako bi ostvario svoj cilj,
vrlo lako zaboravlja i Boga i sve ljudske
vrijednosti. Kako bi sačuvao sebe i
svoje povlastice zaboravlja i poštenje i
opća načela ljudske savjesti, čime sve

dublje upada u grijeh i
proizvodi sve veće
nepravde.
Dok nam je pričao
prispodobu o
nepoštenom upravitelju,
Isusu nije bio cilj da i nas
navede da činimo isto kao bezakonici i
nepoštenjaci, već da nas upozori na
opasnost krivog raspolaganja dobrima
ovog svijeta, gdje započinje prvi
odmak od Boga. Takav krivi odnos
izopačio je mnoge ljude i doveo ih do
zločina i pomračenja uma.
Slušajmo, stoga, našeg Gospodina i
Učitelja koji nas poziva ne da
nasljedujemo bezakonike, bezbožnike
i nepoštenjake, već da se trudimo
imati jednako, ako ne i više gorljivosti
za služenje Bogu.
Isus ne želi da mi vjernici žudimo za
onime za čime oni žude, već da težimo
za istinskim vrijednostima onim žarom
i kreativnošću kojim oni teže svojem
vlastitom interesu. Samo iskrenom i
potpunom vjernošću Bogu mi vjernici
možemo raskinuti lance zla kojima
bezakonici ovog svijeta obavijaju svijet
u svoje mreže i drže ga u svojim
kandžama. // Igor Herceg, vjeroučitelj

RASPORED MISA
NEDJELJA, 18. rujna

Josip Kupertinski

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU
Am 8,4-7; Ps 113; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
PONEDJELJAK, 19. rujna

Januarij

Izr 3,27-34; Ps 15; Lk 8,16-18
UTORAK, 20. rujna

Andrija Kim

Izr 21,1-6.10-13; Ps 119; Lk 8,19-21
SRIJEDA, 21. rujna

Matej, apostol

Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13
ČETVRTAK, 22. rujna

Mauricije

Prop 1,2-11; Ps 90; Lk 9,7-9
PETAK, 23. rujna

Pio

Prop 3,1-11; Ps 144; Lk 9,18-22
SUBOTA, 24. rujna

Kvatre

Fil 3,8-14; Ps 40; Lk 5,1-11
NEDJELJA, 25. rujna

Kleofa

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU
Am 6,1a.4-7; Ps 146; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

9,00 Za žive i pokojne župljane
11,00 Za žive i pok. iz ob. Soldo i Brkić
19,00 + Paula, Elza i Stanko, ob. Majsak
Nema mise

19,00 + Ante Lukić
19,00 Za ob. Cizel
19,00 + Franjo i Milka Prekrat
19,00 Kolektivna
+ Milan Hackenschmidt, Franjo
(u katedrali)

19,00 i Dragica Ilić

9,00 Za žive i pokojne župljane
11,00 + Ivan Koić
19,00 + Petar Bilić

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA
za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!
Za pokojnog Gabrijela Gerenđira Sadleka, kojeg smo pokopali prošlog tjedna, i druge,
čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni...

40 DANA ZA ŽIVOT
Novi ciklus inicijative "40 dana za život" započinje 28. rujna i traje do 6. studenog. To je
međunarodna, ekumenska, isključivo molitvena inicijativa, koja kroz molitvu i post,
miroljubivo bdijenje pred bolnicama i osvješćivanje lokalne zajednice staje u obranu
ljudskoga života - onih najmanjih koji se ne mogu sami braniti.
Ovoga puta molimo ispred dvije bolnice - KBC "Sestre milosrdnice" u Vinogradskoj (24 sata
dnevno) i KBC Merkur (12 sati dnevno). U Hrvatskoj se od početka Inicijative zna za 36
spašenih beba. Pridruži se molitvi - i ti možeš spasiti ljudski život!
Inicijativa traži i "voditelje smjena", koji bi po 2 sata dočekivali molitelje i brinuli o
miroljubivoj atmosferi pred bolnicama. Dobrodošli su svi stariji od 18 godina. Sastanak za
voditelje je u utorak, 20. rujna, u 20 sati u crkvi sv. Josipa na Trešnjevci.
Više na: 40danazazivot.com

VENI SANCTE SPIRITUS
DOĐI, DUŠE PRESVETI!
- Uz početak nove školske godine U zajedništvu sa školskom djecom i
mladima, roditeljima i školskim
djelatnicima, danas molimo Duha Svetoga
da blagoslovi i vodi novu školsku i
pastoralnu godinu.
Molimo ga da nas sve poveže u Kristovoj
Crkvi da zajedno s Papom, biskupima,
svećenicima i svim vjernicima, u ljubavi,
dobroti i slozi, budemo istinsko svjetlo
jedni drugima i ovom svijetu.
Molimo ga da u ovoj školskoj i
vjeronaučnoj godini možemo napredovati
u zrelosti, mudrosti i razumu te se tako
uspješno odupirati svim varkama koje ovaj
svijet nudi.
Molimo ga da djecu otvori roditeljskoj
ljubavi, brizi i spremnosti, tako da
prihvaćaju njihove odluke, a svima nam
dadne poučljivosti kako bismo se na kraju
školske i vjeronaučne godine radovali
plodovima, gledajući vidljivi napredak u
znanju i kršćanskim vrednotama.
Molimo Duha Svetog da nam otvori oči i
uši srca, kako bismo razumjeli Isusov
spasiteljski križ i s njime ustrajali u borbi
protiv onoga što ponižava naš život. Neka
otjera svaku mržnju iz naših misli i učini
nas u ovoj školskoj i vjeronaučnoj godini
spremnima svjedočiti njegovo milosrđe
prema svakom čovjeku, na duhovnom i
tjelesnom području.
U ovu zajedničku molitvu stavljamo i one
odgojitelje, učitelje i vjeroučitelje koji su
prenosili znanje mnogim generacijama, a
smrt ih je odijelila od nas, da ih Otac
uvede u svoj mir te im gledanje Božjeg lica
bude najbolja nagrada i ocjena.
Ovoj molitvi pridružujemo svoja
nastojanja i trpljenja, žrtve i teškoće, želje

i planove preporučujući se zagovoru bl.
Alojzija Stepinca. Spominjući se obljetnice
njegove beatifikacije i obljetnice
ustanovljenja naše Župe, te hitnosti
izgradnje župne crkve, molimo Duha
Svetoga za duhovni rast i obilje plodova
vjere u ovoj zajednici. Neka se Gospodin
proslavi ovdje na Savici i na svakom
našem koraku!

MOLITVA ZA USPJEŠNO UČENJE
Znate one trenutke kad uoči ispita na faksu
ili kontrolnoga u školi molite da prođe sve
dobro. Koje molitve tada izgovoriti i kako
Bogu uputiti svoj vapaj? Evo prijedloga!
Više na: fratar.net.
Sveti Antune! U svome si se životu
proslavio učenošću i mudrošću i bio velik
prijatelj učenika i studenata. Ti znaš od
kolike je važnosti moje učenje i koliki trud
zahtijeva! Zato mi isprosi čvrstu volju da
budem ustrajan, bistru pamet da uspješno
napredujem u učenju. Daj mi dobro
pamćenje da lakše svladavam sve teškoće.
Neka mi škola bude ozbiljna priprema za
život.
Po tvom primjeru želim, uz ljudsko znanje i
mudrost, sve bolje upoznati Isusa Krista i
njegovu Radosnu vijest.
O, dragi Sveče, daj da mogu uspješno
nastaviti svoje obrazovanje, sretno položiti
sve ispite i spreman poći u život, na korist
društvu i Crkvi. Amen.

Jesenske kvatre
Sljedećeg tjedna su jesenske kvatre,
posvećene molitvi za svećenička i
redovnička zvanja te za kršćansku
izgradnju mladeži. Tjedan ćemo posvetiti
molitvom te djelima pokore i ljubavi, a
završit ćemo ga liturgijskim slavljem u
katedrali, u subotu, u 19 sati.

ŽUPNI OGLASI – 18. rujna 2016.
Po isteku žalbenog roka, o crkvi i parku
odlučuje Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja, koje se u
zakonskom roku treba očitovati.
Zahvaljujemo Gospodinu na već
postignutome i molimo da ova
Lokacijska dozvola što prije postane
pravomoćna.
Današnjom misom u 9 sati, u zajedništvu
sa školskom djecom i mladima,
roditeljima i školskima djelatnicima,
zazivamo Duha Svetoga (Veni Sancte
Spiritus) na novu školsku i pastoralnu
godinu.
Danas prikupljamo sredstva za
sudjelovanje naše ekipe u Katoličkoj
malonogometnoj ligi (KMNL). Hvala
svima!
Upis kandidata za Prvu pričest i Krizmu
bit će od 20. do 23. rujna, od 16 do 18
sati. Na upis roditelji dovode kandidate,
te donose ispunjene Prijavnice.
Pozivamo buduće prvopričesnike na
nedjeljnu misu u 9 sati, a buduće
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.
Ženidbu namjeravaju sklopiti:
Zoran GALEKOVIĆ iz Zagreba (sin Nikole i
Jasne), rkt. i Mirna VALINGER iz Zagreba
(kći Vladimira i Helene), rkt.

Naša Župa prikuplja suhu hranu i
higijenske potrepštine za najugroženije
župljane. Svoje darove ili novčani prilog
možete donijeti u četvrtak i petak, 22. i
23. rujna, od 18 do 20 sati, u Pastoralni
centar, a u nedjelju, 25. rujna, u školu
prije bilo koje mise. Pozivamo sve koji
žele pomoći da dođu u nedjelju nakon
večernje mise u Pastoralni centar.
Klub veterana 148. brigade HV-a poziva
u nedjelju, 2. listopada, na 24.
hodočašće vojno-redarstvenih snaga RH
i hrvatskih branitelja u Mariju Bistricu,
gdje će misa biti u 10,30 sati.

STEPINČEVO 2016.
Približava se još jedno Stepinčevo. Zbog
Hodočašća svećenika Zagrebačke
crkvene pokrajine u Mariju Bistricu, 3.
listopada, ove će godine naša Župa
proslaviti svoj župni blagdan u nedjelju,
2. listopada 2016., uoči godišnjice
proglašenja blaženim kardinala Alojzija
Stepinca. Duhovna priprava započinje u
subotu, 24. rujna, hodočašćem u
katedralu. U 17,30 sati posjetit ćemo u
novouređenoj sjevernoj kuli, Kaptol 31,
izložbu „Stepinac: put svetosti“. Zatim
ćemo u 18,30 sati sudjelovati u molitvi
krunice, a u 19 sati na misi koju predvodi
mons. Mijo Gorski. Nakon mise kod
Stepinčeva groba molit ćemo za njegovu
kanonizaciju i za izgradnju župne crkve.
Pozivamo vas da i ove godine, prema
svojim mogućnostima, sudjelujete u
pripremi i proslavi blagdana.
Više o proslavi sljedeće nedjelje.
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