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Odreći se samog sebe?!
Onaj tko se opredijeli za Isusa 
mora imati imperativ odreći 
se samog sebe! Upravo takav 
zahtjev Isus stavlja pred svoje 
učenike. Kako je uopće 
moguće da se čovjek odrekne 
sama sebe? Ne znači li to 
uništavanje svoje osobnosti i 
posebnosti, te osiromašivanje 
vlastitog bića i svođenje sebe na 
običnu znamenku? Izričaj je očito 
ispunjen paradoksom koji leži upravo 
u teškoj pomirljivosti ljubavi prema 
sebi i odricanju od sebe, i zato ga 
treba shvaćati u širem teološkom 
kontekstu.   
Taj je kontekst zadan Petrovim 
"izlijetanjem" u namjeri odvraćanja 
Isusa od puta u Jeruzalem. To je 
zapravo značilo smetnju na putu koji 
je Bog odredio, a Isus slobodno 
prihvatio. U tom i takvom događanju 
Petar se očito nije želio podrediti 
mjerilu da je božansko ono što 
čovjeku daje smisao i da je ono svjetlo 
koje mu svijetli u tami života. 
Naprotiv, Petar je želio postaviti 
drukčija mjerila životnog ponašanja: 
postaviti sebe i svoj ljudski način 
razmišljanja za putokaz Isusu, što Isus, 

naravno, nije mogao 
prihvatiti. Upravo nam ta 
spoznaja kao širi kontekst 
naznačuje kako se treba 
protumačiti snažni Isusov 
zahtjev odricanja od samoga 
sebe. Isus zapravo zahtjeva 
da se čovjek odrekne težnje 
biti mjerilom dobra i zla. U 

tom je nastojanju, da čovjek bude 
mjerilom onog božanskog, bio sadržan 
i onaj iskonski grijeh kada su i prvi ljudi 
željeli postati kao Bog i biti 
konkretnim mjerilom spoznaje dobra i 
zla i postavljati konačna načela etičkog 
ponašanja i djelovanja.  
Kad Isus traži od čovjeka da se 
odrekne sama sebe to uključuje nužan 
zahtjev da se spoznaju vlastite granice 
kao granice čovjeka i da se prestane 
kružiti oko sebe u vlastitoj 
zatvorenosti i umišljenosti. Ako netko 
želi biti Isusov učenik onda je 
potreban prestanak zatvorenosti samo 
u sebe i svoj mali svijet, te izgrađivanje 
egzistencije koja će u vlastiti smisao 
uključiti i drugoga, štoviše, koja će u 
razmišljanju i djelovanju uvijek polaziti 
od drugog kao svog bližnjeg. 

Igor Herceg, vjeroučitelj



 

 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

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

novokrštenici želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice! 
 za Matiju Radoš i Donata Reginu Karačić, koje smo pokopali prošloga tjedna, te 

druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 
 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Krist djeluje u meni i kroz mene. Motivira me i usmjeruje i ja sam poput instrumenta u 
Njegovim rukama. On je taj koji čini sve. Uvijek ponavljam: Ja sam olovka u Božjoj ruci i On 
je taj koji sve razumije i zapisuje. Ponekad olovka zatupi i potrebno ju je zašiljiti ... Samo 
mu moramo reći DA. Vjerujem da na svijetu ne postoji osoba koja od mene ima veću 
potrebu za Božjom pomoći i milosti (...) Ne dopustite da vas svlada duh klonulosti i 
malodušnosti. Simptom je oholosti isključivo oslanjanje na vlastite snage. Jednom je 
Margareta Marija Alacoque pitala Isusa: "Gospodine , što ćeš učiniti sa mnom?" "Ostavi mi 
slobodne ruke ...", odgovorio joj je Isus. 

Majka Terezija. Misli, anegdote, molitve (Verbum)

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 3. rujna Grgur 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Rozalija i Ivan Mihalić, Stjepan Huzjak 

Jr 20,7-9; Ps 63; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 18,30 + Dražen Pomykalo 

PONEDJELJAK, 4. rujna Rozalija 
 Nema mise. 

1Sol 4,13-18; Ps 96 Lk 4,16-30 

UTORAK, 5. rujna Teodor 
18,30 Kolektivna 

1Sol 5,1-6.9-11; Ps 27; Lk 4,31-37 

SRIJEDA, 6. rujna Zaharija 
18,30 + Pavao Horvat 

Kol 1,1-8; Ps 52; Lk 4,38-44 

ČETVRTAK, 7. rujna Marko Križevčanin 
18,30 + s. Krizina i ob. Mitrečić 

Kol 1,9-14; Ps 98; Lk 5,1-11 

PETAK, 8. rujna Mala Gospa 
18,30 Kolektivna 

Mih 5,1-4a; Ps 13; Mt 1,1-16.18-23 

SUBOTA, 9. rujna Petar Klaver 
18,30 

+ Vjekoslav Jakopović, Josip 
i Marija Nađ Kol 1,21-23; Ps 54; Lk 6,1-5 

NEDJELJA, 10. rujna Nikola Tolentinski  Nema mise. 

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,30 Misa na Mariji Bistrici. 

Ez 33,7-9; Ps 95; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20 18,30 + Božica Gelineo 



 

UZ BLAGDAN MALE GOSPE 
 

Život bi u obitelji bio težak, kad ne bi bilo 
majke. Crkva je jedna velika Božja obitelj. 
Bog se je pobrinuo za Majku te obitelji, a 
to je Blažena Djevica Marija, Majka Božja i 
Majka naša. 
Dragi moji dijecezani! Naši su očevi i 
djedovi upravo posijali Marijinim crkvama 
čitavu našu domovinu. Njezin sveti lik 
stajao je na bojnim zastavama naših 
pređa, kad su polazili u boj „za krst časni i 
slobodu zlatnu“. Pred Njezinim su svetim 
likom klečali raskajani, moleći od Boga 
oproštenje grijeha po zagovoru One, koja 
je „utočište grješnika“. U Nju su stavljali 
svoje nade u svim teškim časovima i 
osobnoga i narodnoga života.  
Nastavite tradiciju svojih otaca, na što 
vas uostalom bez prekida opominju i 
vrhovni poglavari Crkve, kao vrhovni 
učitelji vjere. Ako budete uvijek iskreno 
štovali i ljubili Bogorodicu, onda će se i na 
vama ispuniti ono, što veli Mudrac: „Tko 
časti mater svoju, sabire blago“ (Sir 3, 4). 
Samo komunističko bezboštvo, koje je 
odbacilo svaki stid, bilo je u stanju, kad se 
je dočepalo vlasti u našoj domovini, da čak 
u školske udžbenike uvrsti besramnu hulu 
protiv Bogorodice, koju sam im uostalom 
spočitnuo već 1946. na poznatom nazovi-
sudu, kad su se ponadali, da će jednim 
potezom pera izbrisati Katoličku Crkvu iz 
naše domovine.  
Ne dao Bog, da ikada itko od vas pođe 
tragom tih nesretnika u huljenju 
Bogorodice! Za takvoga će vrijediti riječ 
istoga Mudraca: „Tko ogorčava život 
materi svojoj, proklet je od Gospoda“ (Sir 
3, 16). 
 

Iz Duhovne oporuke kardinala Alojzija 
Stepinca, Krašić, 28. svibnja 1957. 

MOLITVA U BILO KOJOJ NEVOLJI 
 

U teškim vremenima, kada nam požari ili 
poplave prijete sa svih strana i kada su 
mnogi životi ugroženi, a domovi i usjevi 
uništeni, dobro je prisjetiti se molitava iz 
starih obrednika, kao što je Đakovački 
obrednik iz 1878. god.: 
 

MOLITVA U BILO KOJOJ NEVOLJI 
Svemogući Bože, ne prezri naroda svoga koji 
ti u svojoj bijedi vapi, nego, poradi slave 
Imena svoga, milostiv budi nama 
bijednicima. Neizrecivo milosrđe svoje, 
Gospodine, milostivo nam iskaži: oslobodi 
nas sve zajedno svih grijeha i kazni, što smo 
ih zaslužili. Udijeli nama, slugama tvojim, 
molimo, Gospodine Bože, uživati uvijek 
zdravlje tijela i duše, i po slavnom zagovoru 
Blažene Djevice Marije izbaviti se iz ove 
nevolje i uživati vječnu radost. 
Bijedu našu, molimo te Gospodine, milostivo 
pogledaj, i odvrati od nas srdžbu svoju, koju 
smo zaslužili. Bože, utočište naše i kreposti, 
početniče bogoljublja, usliši ove bogoljubne 
molbe svoje Crkve, i udijeli nam da ovo što 
molimo uistinu i zadobijemo. Po Gospodinu 
našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji živi i 
kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen. 

Prema: www.vjeraidjela.com 
 

PONUDA DUHOVNIH VJEŽBI 
 

Zajednica Imena Isusova organizira 
program duhovnih vježbi za laike od 12 
tjedana – pripreme za Božić i pripreme za 
Uskrs - a tijekom godine i vježbi u šutnji 
od 3 i 6 dana.  
Za ovaj Božić počinju 18. rujna, a 
završavaju 11. prosinca. Vježbe se 
obavljaju kod kuće, a jednom tjedno 
razgovarate s osobama koje vas prate kroz 
vaša molitvena razmatranja. Dnevna 
razmatranja traju 40 min. Prijave na mob. 
091 4544 540, kod gospođe Anke. 



 

ŽUPNI OGLASI – 3. rujna 2017. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo za 
duhovna zvanja. 
 

U srijedu, 6. rujna, održat će se 22. 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

Do 8. rujna Župni ured otvoren je po 
ljetnom rasporedu. Od 12. rujna ured će 
biti otvoren od 17 do 18 sati. 
 

Pozivamo vas na Hodočašće mladih 
Zagrebačke nadbiskupije na Mariju 
Bistricu, 9. i 10. rujna. Hodočasnički 
vlak kreće 9. rujna u 7,20 sati s Glavnog 
kolodvora prema Konjščini.  
Cijena je 70 kn. Prijave kod župnih 
animatora: lucijaklapan@gmail.com i 
marijana.tumpic@gmail.com. 
 

Od 9. do 11. rujna održava se 286. 
zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu pod geslom: 
„S Marijom i Josipom hodimo u novosti 
života“.  
 

Pješaci kreću u subotu, 9. rujna, u 8,30 
sati od tržnice. Sv. misa je u Čučerju u 
10,30 sati. U 18,30 sati kreće ulazna 
procesija, a u 20 sati je Služba svjetla. 
 

Autobus polazi u nedjelju, 10. rujna, u 7 
sati ispred Pastoralnog centra.  
Te je nedjelje u našoj Župi misa samo u 
18,30 sati. 
 

Misa zahvalnica i završetak hodočašća 
bit će 11. rujna, u 19 sati, u katedrali. 
 
 
 
 

Pozivamo odrasle osobe koje žele 
postati katolici da se tijekom rujna 
prijave u program priprave. Više 
informacija u Župnom uredu. 
 

Roditeljski sastanak za učenike 3. 
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 14. 
rujna, u 19 sati, u Pastoralnom centru.  
 

Roditeljski sastanak za učenike 8. 
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 14. 
rujna, u 19,30 sati, u Pastoralnom 
centru. 
 

Pozivamo buduće prvopričesnike na 
nedjeljnu misu u 9 sati, a buduće 
krizmanike na nedjeljnu misu u 18,30 
sati. 
 

U nedjelju, 17. rujna, u 9 sati, pozivamo 
školsku djecu i mlade, roditelje i školske 
djelatnike na svečani Zaziv Duha 
Svetoga (Veni Sancte Spiritus) za 
početak nove školske godine. 
 

Uskoro započinju i susreti djece. Ako 
imate društvene igre koje vam više ne 
trebaju, molimo da ih donesete tijekom 
tjedna u naš Pastoralni centar. Hvala 
unaprijed! Prvi susret djece bit će u 
nedjelju, 17. rujna, nakon mise u 9 sati. 
 

Župni Caritas najavljuje tradicionalnu 
akciju prikupljanja suhe hrane i 
higijenskih potrepština za najugroženije 
župljane, od 21. do 24. rujna. 
Hvala unaprijed svim dobrim ljudima! 

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: 091/5708 919  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak – petak, nakon mise  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 
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