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Bdijte da budete spremni! 
Početak je došašća. 
Idealan trenutak da 
sagledamo kako živimo. 
Idealan trenutak za više 
molitve u tišini i 
propitivanje koje nas 
loše navike obuzimaju? 
Koja dobra djela najlakše 
propuštamo? U čemu smo najmanjkaviji 
kada su u pitanju naše dužnosti? Kakvo 
ozračje donosimo među prijatelje i 
obitelj?  
Došašće je idealan trenutak da se 
trgnemo iz naših slabosti jer se, 
nažalost, čovjek vrlo lako opusti u 
svojim užitcima. I često neprimjetno 
"otkliznemo" u zavist, oholost, 
neumjerenost, srditost, lijenost. Narav 
nam je ranjena grijehom, stoga valja 
neprestano biti na oprezu. "Napraviti 
reda" u svojoj nutrini – upravo na to 
poziva došašće.  
Dok upozorava svoje suvremenike kako 
trebaju biti spremni za dolazak Sina 
Čovječjeg, Isus predbacuje naraštaju iz 
Noinog doba da je živio neprimjereno, 
te je bio zatečen potopom koji se 
dogodio. Međutim, kada pročitamo 
Isusove riječi, dolazimo do zaključka da 
su ti isti ljudi živjeli na način koji se 
danas naziva normalnim načinom 

života. On im predbacuje 
stremljenje lagodnim 
užitcima, pa mu je 
vjerojatno zasmetao takav 
tradicionalno uhodani 
život koji su oni smatrali 
normalnim, a koji im nije 

omogućavao da prepoznaju 
znakove vremena. Nisu bili svjesni Božje 
blizine, pa umjesto da budu uronjeni u 
Boga, bili su uronjeni u svoju 
svakodnevnicu koja je završila potopom. 
Kako Isus njihov način života prije 
potopa nije smatrao dovoljno dobrim, ni 
nama ne savjetuje da živimo takvim 
stilom života prije njegova dolaska kako 
ne bismo bili kažnjeni.  
Zastrašujuće je i porazno kako ni danas 
nismo svjesni da smo pred živim Bogom 
koji nam je blizu te da će nas u onaj dan 
pitati da položimo račun o vlastitom 
životu. Presudno će biti jesmo li znali 
živjeti u njegovoj prisutnosti, svjesni da 
je on s nama u vremenu te da prati naš 
hod.  
Na početku došašća imamo priliku 
propitati svoj život kako bismo bili 
spremni na Isusov dolazak, a ne da ga 
pustimo da samo prođe mimo nas. 
  

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za crkveno vjenčane Milenka Blaževića i Dunju Blažević, dj. Tujmer. Čestitamo 

mladencima i njihovim obiteljima te molimo za Božji blagoslov i zaštitu u njihovu 
zajedničkom životu! 

 za pokojnog Filipa Svetića, kojeg smo pokopali prošlog tjedna, i druge, čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 

 

KNJIŽARA 'RITA' PREPORUČUJE 
 

... Vrijeme je za posvećivanje posebne pozornosti ispitu savjesti; za rast u unutarnjoj čistoći 
da bismo primili Boga što dostojnije. Vrijeme je da razaznajemo što nas to dijeli od 
Gospodina, što ga udaljava od nas. Zato ispit savjesti mora zaći u sam korijen naših čina, u 
motive koji potiču naše djelovanje. S obzirom da se u ovo vrijeme želimo što više približiti 
Bogu, ispitat ćemo one istinske neprijatelje koji se neprestano bore kako bi nas držali 
daleko od Gospodina. Tu na neki način stoje glavne prepreke životu kršćanina: požuda 
tijela, požuda očiju i oholost života ...  

Iz: Francisco Fernandez-Carvajal, Razgovarati s Bogom. Svezak 1: Došašće - Božićno vrijeme

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 27. studenoga Virgilije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Tomo Kukuruzović 

Iz 2,1-5; Ps 122; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44 18,00 + Marko i Desa Martinović 

PONEDJELJAK, 28. studenoga Jakov Markijski 
6,00 Zahvala BDM 

Iz 4,2-6; Ps 122; Mt 8,5-11 

UTORAK, 29. studenoga Katarina Laboure 6,00 + Marija, Josip i ob. Osrečki 

Iz 11,1-10; Ps 72; Lk 10,21-24 18,00 + Josip Butković 

SRIJEDA, 30. studenoga Andrija, apostol 6,00 + Stjepan i Margareta Vurušić 

Rim 10,9-18; Ps 19; Mt 4,18-22 18,00 + Marija i Žarko Šmitran 

ČETVRTAK, 1. prosinca Edmund 6,00 + ob. Kardum i Zlopaša 

Iz 26,1-6; Ps 118; Mt 7,21.24-27 18,00 + Marija Bartolić 

PETAK, 2. prosinca Blanka 6,00 + Franjo i Vjekoslava Lovreković 

Iz 29,17-24; Ps 27; Mt 9,27-31 18,00 Kolektivna 

SUBOTA, 3. prosinca Franjo Ksaverski 6,00 Na nakanu 

Iz 30,19-21.23-26; Ps 147; Mt 9,35-38; 10,1.6-8 18,00 + Katarina, Ivan i ob. Horvatić 

NEDJELJA, 4. prosinca Barbara 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Branko Kovačević  

Iz 11,1-10; Ps 72; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 18,00 + Barbara, Ivan i Ivan Šekutor 



MOLITVA ZA 

SINODU 
 
Prema odredbi 
naših biskupa, ova 
se molitva moli 
tijekom došašća na 
svim misama: 
 
Bože, svemogući i dobri Oče! 
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova,  
da bismo bili tvoj sveti narod. 
Otvori nam srce nadi i milosti Sinode  
kao tvojemu pozivu na obnavljanje  
zajedničkoga doma naše  
svete Zagrebačke Crkve,  
da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi  
koja prihvaća, oprašta i spašava. 
 
Gospodine Isuse, Dobri pastiru! 
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake. Daj da 
zajednički dijelimo radosni napor Sinode, 
kao put novoga navještaja Radosne vijesti. 
Daj da u vjerničkim zajednicama poraste 
glad za tvojom riječju i da je svjedoče 
životom, preobražavajući svijet na sliku 
tvoga Kraljevstva. 
 
Duše Sveti, dare Ljubavi! 
Poslan si od Oca i Sina da bi nas vodio 
prema zreloj vjeri. 
U srcima svih vjernika pobudi iskrenu želju 
za solidarnošću 
kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na 
očekivanja ljudi. 
Podari nam snagu svjedočenja; budi zalog 
našega jedinstva, 
izvor utjehe i nade te sigurnost 
prepoznavanja istine! 
 
Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve! 

U zajedništvu sa svetima koji su nosili 
Evanđelje 
u hrvatskoj Domovini prati naše korake da 
bismo zajedno živjeli događaj Sinode kao 
dar nove Pedesetnice kako bi svaka 
kršćanska zajednica postala kvascem 
čovječnijega društva. 
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 
 

 
 

Sljedeće nedjelje započinje Tjedan 
Caritasa. Više o akcijama Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskog 
Caritasa pogledajte na: www.caritas.hr i 
www.czn.hr. 
 

Do 31. 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 akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Svoje darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka do nedjelje, od 8. do 
11. prosinca. 



ŽUPNI OGLASI – 27. studenoga 2016. 
 

Danas u 9 sati predstavljanje je 
prvopričesnika, a u 11 sati 
predstavljanje krizmanika.  
Pratimo ih svojom molitvom! 

 

Danas je susret djece školske dobi, u 
10,30 sati, u Pastoralnom centru. 
Dobrodošli! 

 

Učenička zadruga „Art“ iz Osnovne 
škole Rapska ispred naše škole 
organizira prodajnu izložbu svojih 
radova. Učenici od 4. do 8. razreda 
kroz nekoliko sekcija na kreativan 
način osmišljavaju ideje i izrađuju 
ukrasne i uporabne predmete te 
njeguju kulturnu baštinu. Pogledajte 
što su pripremili i podržite ih! 

 

Prvom nedjeljom došašća započinje 
nova crkvena godina i vrijeme priprave 
za Božić. 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. 

 

Od 29. studenoga upisujemo mise za 
sljedeću godinu. Odjednom je moguće 
upisati najviše tri nedjeljne mise, a mise 
na kolektivnu nakanu slavit ćemo i 
utorkom i petkom. Misni stipendij iznosi 
50 kn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U srijedu, 30. studenoga, s početkom u 
18 sati, održat će se sjednica Župnog 
Caritasa. 

 

Zajednica mladih poziva vas na druženje 
sljedeće srijede, 30. studenoga, na 
najljepšem europskom adventu, onom u 
Zagrebu. Pridružite nam se, veselimo se 
vašem dolasku! 

 

Euharistijsko klanjanje u došašću je 
četvrtkom nakon zornice i od 17 sati. 

 

U četvrtak, 1. prosinca, s početkom u 
18 sati, održat će se sjednica Župnog 
pastoralnog vijeća. 

 

Pred nama je prvi petak u mjesecu, treći 
u našoj pobožnosti Devet prvih petaka. 
Toga dana posjećujemo bolesnike. 

 

U subotu, 3. prosinca, idemo u Siget i 
Pečuh. Polazak je u 7 sati ispred 
Pastoralnog centra. Cijena je 150 kn. 
Potrebna je osobna iskaznica ili 
putovnica. 

 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 

 

U predvorju škole možete nabaviti 
katoličke kalendare raznih formata! 

 

Ispred škole možete nabaviti zbirku 
pjesama Ivice Jurjevića „Hrvatski 
Božić“. 

Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! 

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 – 17,45 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


