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Pustinja u službi obraćenja 
 

Pustinja. Vrijeme i mjesto 
sabranosti. U pustinji je 
naime čovjek sam sa sobom 
i sa svojim Bogom. Sunce i 
pijesak. Čovjek i Bog. Ivan 
Krstitelj je bio takav čovjek. 
Dugo je boravio u pustinji u 
jednostavnosti i oskudici. 
Tražio je lice Gospodnje i 
osluškivao njegov glas. I tako 
je Ivan postao Glas, Glas koji pripravlja 
put Gospodinu. I doista, tako to 
obično biva: da bi čovjek susreo Boga, 
potrebna je takva pustinja. Potrebno 
je osamiti se. Potrebno je u 
određenom vremenu osigurati 
trenutke sabranosti, molitve, 
osluškivanja Božjega glasa. Potrebno 
je znati pronaći u sebi pustinju. 
Vrijeme došašća je izgledna prigoda za 
to. Potražit ćemo trenutke sabranosti, 
pripraviti se na nedjeljnu misu, otići na 
zornicu. Razmišljat ćemo o Božjoj riječi 
na putu na posao dok spremamo svoje 
stvari, baš poput Marije koja "u sebi 
pohranjivaše sve te događaje i 
prebiraše ih u svome srcu." To je 
prokušan put Božjih prijatelja. Novi 
zavjet obraćenje naziva metanoia, što 
znači promjena mišljenja, odnosno 

načina života. U Ivanovom 
propovijedanju znači 
prvenstveno obraćenje od 
grijeha. U svojoj tromosti i u 
svojoj ludosti čovjek toliko 
puta ne uočava kako to da 
mu do srca ne dopre riječ 
Božja i kako to da ona u 
njemu ne donese plod. 
Potrebno je ukloniti grijeh iz 

svoga srca, liječiti rane koje grijeh 
ostavlja. Naravno, ne svojom snagom. 
Potrebno je prvo grijeh priznati. A to 
nije lako. Nije lako pogledati se u 
zrcalu Božje riječi i reći: "Jest, griješio 
sam." Ali, to je jedini put. Nadalje je 
potrebno ponizno zamoliti Boga (u 
ispovijedi) da nam oprosti i da nam 
dade snage da se stvarno obratimo od 
zla. U tome je smislu obraćenje proces 
koji traje koliko i naš ovozemni hod. 
Ivan Krstitelj ovdje govori o putu koji 
Isusa dovodi u naše srce. To je put 
obraćenja. Put po kojem želimo činiti 
dobro, a zlo izbjegavati. I to je naše 
došašće. Povlačenje "u pustinju", 
obraćenje i pripravljanje puta 
Gospodinu.  
A Gospodin je blizu i zove naša srca. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 



 

 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za 60 godina braka Ivana i Agate Horvat: Blagoslovljeno Ime Gospodnje! 
 za pokojne Zdenku Prvulj, Zdenku Trauber, Pierrea Mamića i Nikolu Župana, koje 

smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar 
uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

U Kristu ne postoji 'ne' onome ljudskom, nego veliko 'da' svim našim nadama. 
Koliko je daleko to poimanje od obična optimizma koji budi vjera u čovjekove mogućnosti, 
u njegovo vlastito znanje i trud. Znamo da čovjekov rad može donijeti plod zato što se 
otvara Nekome većem koji djeluje u njemu. Stoga je konačna nada čovječanstva, kako nas 
je poučio Isus, samo u Bogu.  
To tvrditi ne znači nijekati naravno i uobičajeno povjerenje u ljude, niti u duh bratstva, 
nego znači ispravnim realizmom isticati da se naša sigurnost rađa iz nade u Boga, našega 
jedinog spasitelja. Ostale stvarnosti samo su posrednici toga jedinog spasenja, ali samo 
nam Isus omogućuje da imamo utemeljenu nadu. 

Gerhard Ludwig Müller, Razgovor o nadi 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 10. prosinca Edmund 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Ante, Antica i ob. Petrović 

Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8 18,30 + Mara, Ana i Stipo Martić 

PONEDJELJAK, 11. prosinca Damaz 
6,00 + Jozo Vlašić 

Iz 35,1-10; Ps 85; Lk 5,17-26 

UTORAK, 12. prosinca Gospa Guadalupska 6,00 Na nakanu 

Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 13. prosinca Lucija 6,00 + ob. Rukavina 

Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30 18,30 + Lovorka Ćosić, za Hrvoja i Domagoja 

ČETVRTAK, 14. prosinca Ivan od Križa 6,00 + Ivan Novak 

Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15 18,30 + Mira i Leo Deisinger 

PETAK, 15. prosinca Kristijana 6,00  

Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 16. prosinca Kvatre 6,00 + Marija, Martin i Ivan Novak 

Sef 3,14-15; Ps 145; Lk 17,11-19 18,30  

NEDJELJA, 17. prosinca Lazar 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Mirko Bogović 

Iz 61,1-2.10-11; Lk 1,46-4; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28 18,30 + Josip Saradžen 



 

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 

 

Do 31. prosinca Caritas Zagrebačke 
nadbiskupije provodi akciju „Da život 
imaju“, kojom se prikupljaju sredstva za 
gradnju objekta za mlade bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon 
punoljetnosti moraju napustiti domove, 
kao i za siromašne studente.  
Objekt, čija je izgradnja na adresi Selska c. 
165 u Zagrebu u tijeku, svoje prve stanare 
trebao bi primiti krajem 2018. godine, a 
smještaj će u njemu istovremeno moći 
pronaći tridesetak korisnika. Vrijednost 
radova izgradnje objekta iznosi 8,7 
milijuna kuna. Uz darovano zemljište, 
trideset posto troškova gradnje snosit će 
Zagrebačka nadbiskupija. 
U Hrvatskoj se u domovima za djecu bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi nalazi 
gotovo 800 djece i mladih. Svi oni nakon 
navršene 18. godine života, odnosno po 
završetku školovanja, moraju napustiti 
dom i započeti samostalan život. 
Prosječno, svake godine iz domova iziđe 

oko 60 mladih. Neki među njima se snađu 
i zaposle, ali većina je onih koji su bez 
podrške obitelji i društva, bez posla, stana 
i sredstava za život - prepušteni samima 
sebi. Mnogi od njih ostaju ovisni o 
socijalnoj skrbi te izloženi ulici i 
siromaštvu. Kako bi tim mladim ljudima 
pomogao, Caritas Zagrebačke 
nadbiskupije pokrenuo je spomenutu 
inicijativu izgradnje objekta za njihov 
privremeni (dvogodišnji) smještaj, kao i za 
smještaj siromašnih studenata koji ne 
ostvare pravo na studentski dom.  
Ovim projektom želimo im pomoći da se, 
uz podršku dobrih ljudi, osamostale u 
trenutku napuštanja domova.  
Pozivamo javnost i građane da se uključe 
u pozive putem humanitarnog telefona 
060-9001. Cijena poziva iznosi 6,25 kuna 
(PDV uključen). Pomoći se može i uplatom 
putem interneta (czn.hr) ili na račun: IBAN 
HR1423400091110343166, poziv na broj: 
07015, opis plaćanja: Prilog za izgradnju 
objekta za mlade. Svakim, pa i najmanjim 
dobrovoljnim prilogom postajete 
kamenčić u mozaiku dobrote za mlade bez 
roditeljske skrbi i siromašne studente na 
čemu Vam iskreno zahvaljujemo!  

s. Jelena Lončar, ravnateljica

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 – 10. prosinca 2017. 
 

Danas nakon svake mise pogledajte 
prezentaciju građanske inicijative 
„Istina o Istanbulskoj“, o razlozima 
neprihvatljivosti Istanbulske konvencije i 
posljedicama rodne ideologije u svijetu. 

Više na: www.istinaoistanbulskoj.info 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice je 
danas u 10,15 sati. 
 

Danas je i susret djece školske dobi, od 
10,30 sati, u Pastoralnom centru. 
Pozivamo djecu da se priključe! 

 

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. 

 

Tijekom došašća pozivamo vas na mise 
zornice, svakog jutra osim nedjeljom, u 
6 sati. Na početku svake zornice molimo 
Jutarnju iz Božanskog časoslova.  
Svagdanje večernje i sve nedjeljne mise 
ostaju prema redovitom rasporedu. 
 

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

 

BOŽIĆNA ISPOVIJED bolesnih i 
nemoćnih bit će u petak, 15. prosinca, 
od 9 sati.  

 
 
 
 
 

Božićna ispovijed za mlade i odrasle 

bit će u subotu, 16. prosinca, u 16,30 
sati, u školi. 

 

Mjesečni susret Schönstattske obitelji 
bit će u subotu, 16. prosinca, nakon 
večernje mise, u školi. 

 

Sljedeća je nedjelja – Nedjelja caritasa. 
Prikupljaju se prilozi za Hrvatski caritas, 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije i župni 
caritas. Hvala svima! 

 

U nedjelju, 17. prosinca, u 11 sati, 
slavimo misu zahvalnicu za 50. 
obljetnicu OŠ Jure Kaštelana, na kojoj 
će pjevati župni i školski dječji zbor. 
Između ostaloga, naša Župa posebno 
zahvaljuje za 18 godina gostoprimstva i 
tolike Božje milosti primljene po 
slavljenju kršćanskih otajstava pod 
krovom škole. 

 

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu 
sljedeće nedjelje, u 18,30 sati, a od 
ponedjeljka, 18. prosinca, bit će u 
Pastoralnom centru. Ponesite svijeće! 

 

Na 4. adventsku nedjelju ujedno je i 
Badnjak, mise su u 9 i 11 sati, a 
navečer će mise biti u 20 sati i 
polnoćka u 24 sata. 
Na Božić i Štefanje mise su u 9 i 11 
sati. 

 

Od Badnjaka do 7. siječnja mise će biti 
u školi. Župni ured radit će redovito. 
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