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Biti izazov u svijetu 
Koliko je Ivan Krstitelj bio 
velik i značajan u svome 
narodu najbolje pokazuje 
Isusov sud o njemu, 
izrečen nakon Ivanova 
uhićenja. Premda 
utamničen, Ivan nije 
nemoćan i ne očajava 
već i dalje djeluje kao 
navjestitelj među svojim učenicima. 
Njegov duh ne da se podrediti 
ljudskim sponama, nego traži nove 
putove djelovanja, pri čemu mu ni 
tamnica nije onemogućila zajedništvo 
s onim kojeg je navijestio kao Božjeg 
Mesiju i kojeg je prepoznao kao Boga 
koji dolazi. Kao što ni Božja riječ ne 
može biti okovana, tako isto ni Ivanov 
duh koji je služio njezinu naviještanju 
nije bio okovan.  
Iz svega toga iščitavamo gorostasnu 
duhovnu veličinu Ivana Krstitelja, 
premda je on za vođe naroda 
Izraelova (kao što je bio Herod) bio tek 
bespomoćni utamničenik. Njegovi 
učenici nisu mu mogli pomoći, ali on 
zbog toga nije očajavao, već je 
sačuvao svoj ponos i dostojanstvo. No, 
Isus potvrđuje da narod, srećom, ipak 
ne živi od lažnih ljudskih veličina, nego 

od Božjih ljudi koji svjedoče 
Božju veličinu, te potiče puk 
da u tim ljudima i 
promatraju samo ono pravo, 
autentično i Božje, a ne ono 
ljudsko, što je podložno 
promjenjivosti i manipulaciji. 
Njegova pouka vrijedi i 
nama danas, u vremenu 

kada nas društvo uči da su određeni 
ljudi ili skupine ljudi poznati i veliki, 
želeći nas oduševiti njihovom 
veličinom predlažući nam ih za uzore. 
Tako se stvaraju umjetne veličine ljudi 
koji su poznati po egzibiciji, glumi, 
navodnoj umjetničkoj vrijednosti, ali 
ih se u biti promiče zbog neuredna i 
nećudoredna života. Današnje društvo 
kao uzor nudi one koji se glede 
vrijednosti života povijaju kao trstika 
na vjetru u onim najozbiljnijim i 
najsvetijim pitanjima života.  
Ivan Krstitelj nije bio povodljiv, niti je 
Isus htio da budemo povodljivi ljudi. 
Želio je da uočimo veličinu Ivana 
Krstitelja pred Bogom i nasljedujemo 
njegov primjer i riječ, jer će nas to 
uvijek nedvojbeno dovesti do Isusa, 
kao što je dovelo i Ivanove učenike. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenu Ivu Mariju Brajko. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a 

novokrštenici želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice! 
 

KNJIŽARA 'RITA' PREPORUČUJE 
 

U srijedu, 14. prosinca, nakon zornice, na 
blagdan sv. Ivana od Križa, crkvenog 
naučitelja i reformatora Karmelićanskog 
reda, jednog od najvećih katoličkih 
mističnih pisaca, i jednog od najvažnijih 
lirskih pjesnika španjolske književnosti, 
pozivamo vas na Jutro duhovne poezije, u 
našoj vjeronaučnoj dvorani. 
 

Upoznajte pjesnika Kristinu Koren! 

Čekam te Gospodine 
 

Oče, čekam Te ovdje 
Tu 
Čekam da dođeš po mene 
Čekam Te u svom snu 
Čekam svjetlost beskrajnog dana 
Čekam prizor u ovoj mrkloj noći 
Hoćeš li po mene doći? 

 

Kristina Koren, Evo me, moj Gospodine. Zbirka duhovne poezije.

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 11. prosinca Damaz 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Boris Zorac 

Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 18,00 + Đuro i ob. Marjanović 

PONEDJELJAK, 12. prosinca Gospa Guadalupska 
6,00 

+ Bogdan Cizel, Nežika i 
Šimun Novak Br 24,2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21,23-27 

UTORAK, 13. prosinca Lucija 6,00 + Milena Mandarić 

Sef 3,1-2.9-13; Ps 34; Mt 21,28-32 18,00 + Kata Bilušić 

SRIJEDA, 14. prosinca Ivan od Križa 6,00 + Slavica i Stjepan Peršin 

Iz 45,6b-8.18.21b-25; Ps 85; Lk 7,18b-23 18,00 + Mira i Leon Deisinger 

ČETVRTAK, 15. prosinca Kristijana 6,00 Na nakanu 

Iz 54,1-10; Ps 30; Lk 7,24-30 18,00 + Vladimir Perica 

PETAK, 16. prosinca Euzebije 6,00  

Iz 56,1-3a.6-8; Ps 67; Iv 5,33-36 18,00 Kolektivna 

SUBOTA, 17. prosinca Lazar 6,00 + Marija i Martin Novak 

Post 49,2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17 18,00 + Željko Jakopović 

NEDJELJA, 18. prosinca Malahija 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + ob. Škvorčević 

Iz 7,10-14; Ps 24; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 18,00 + Krste Perica 



 
 

Treća nedjelja došašća već je više godina 
odlukom hrvatskih biskupa Nedjelja 
Caritasa. To je prigoda da svojim 
milodarima podupiremo župni, biskupijski 
i nacionalni Caritas i pokažemo 
zajedništvo s našim obiteljima koje trpe 
razne oskudice.  
Prikupljenim milodarima pomozimo im 
ublažiti grubu svakodnevicu. Dajmo svoj 
prilog: novčani, prema mogućnostima, i 
ne manje važno - molitveni.  
Ovogodišnja Nedjelja Caritasa slavi se pod 
geslom: „Gospodin ostaje vjeran dovijeka“ 
(Ps 146, 6c). 
 

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.  
 

U tijeku je tradicionalna božićna akcija 
Hrvatskog Caritasa 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. 
 

Više o akcijama Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije i Hrvatskog Caritasa na: 
www.caritas.hr i www.czn.hr. 
 

Danas završavamo prikupljanje suhe 
hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti u školu do 
večernje mise ili odmah nakon mise u 
Pastoralni centar. Pozivamo sve, koji žele 
pomoći u pripremi i podjeli paketa, da 
večeras nakon mise dođu u Pastoralni 
centar. 
 

Tri naše župljanke izrađuju božićne ukrase 
od medenjaka i prodaju ispred škole. 
Polovica prihoda donirat će se za potrebe 
župnog Caritasa, a druga polovica prihoda 
za Udrugu Betlehem. Pozivamo vas da se 
odazovete i kupnjom proizvoda poduprete 
navedene akcije. 

 

A ti ne trebaš na ispovijed??? 
 

U pripremi za pomirenje s Bogom, obavljamo ispit 
savjesti, pomoću kojeg se prisjećamo svojih grijeha 
učinjenih mišlju, riječju, djelom i propustom, i to prema 
okolnostima svoga staleža. 
Za dobru pripremu korisni su već napisani prijedlozi 
ispita savjesti, koji pomažu da ne preskočimo neki dio 
svoga života.  
Na našoj web stranici možete slijediti poveznice: 

1. Ispit savjesti prema molitvi Oče naš 
2. Ispit savjesti prema Blaženstvima 
3. Ispit savjesti za dvotjednu ispovijed 
4. Općenitiji ispit savjesti 

http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/


ŽUPNI OGLASI – 11. prosinca 2016. 
 

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

 

Betlehemsko svjetlo dolazi večeras 
u našu Župu, a od sutra će biti u 
Pastoralnom centru. Ponesite svoje 
svijeće! 

 

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. 

 

Zajednica mladih poziva vas ove 
srijede u 20 sati na adventsko-
molitveni susret koji će nam poslužiti 
kao duhovna priprava za nadolazeći 
Božić. Vidimo se u našoj kapeli, 
veselimo se vašem dolasku! 

 

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

 

Božićna ispovijed bolesnih i 
nemoćnih bit će u petak, 16. 
prosinca, od 9 do 12 sati.  
Velika ispovijed djece, mladih i 
odraslih bit će u subotu, 17. 
prosinca, u 16,30 sati, u školi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mjesečni susret Schönstattske 
obitelji bit će u subotu, 17. 
prosinca, nakon večernje mise, u 
školi. 

 

Na Badnjak je posljednja zornica, a 
navečer će mise biti u 20 sati i 
polnoćka u 24 sata. 
Na Božić i na blagdan Sv. Stjepana 
mise su u 9 i 11 sati. 

 

Od Božića do 8. siječnja mise će 
biti u školi. Župni ured radit će 
redovito. 

 

Raspored blagoslova obitelji 
objavljen je na zasebnom listiću i na 
web stranici. Odnesite ga i svojim 
susjedima! 

 

U predvorju škole možete nabaviti 
katoličke kalendare raznih formata! 

 

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. 

 

Otvori nam srce nadi i 

milosti Sinode! 

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. 


