
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RIJEČ KOJA DODIRUJE SRCE 
Isus, doista, nije 
plijenio pozornost 
samo pojavom, nego 
je plijenio i riječju. I 
ma koliko se činilo da u 
onome što je Isus činio nema ničega 
tako posebnoga, ipak je velika 
činjenica da je njegova riječ bila 
tako jaka da je dirala ljude do dna 
srca. A nije bio demagog, čovjek koji 
govorničkim umijećem zavarava 
mase i njima manipulira. Nije davao 
nikakva iluzorna ni lijepa obećanja, 
nego je s toliko realizma nastupao 
prema ljudima, da im nije ostavljao 
prostora za iluziju. Doista, osim što 
je njegova pojava bila izazovna, još 
izazovnija je bila njegova riječ, jer 
bio je kao onaj koji zna o čemu 
govori. A govorio je isključivo o 
Bogu i njegovu kraljevstvu. Sigurno 
je stoga da je njegova riječ izlazila iz 
okvira naših svakodnevnih ljudskih 
navika i ponašanja. Naša ljudska 
riječ nije tako moćna jer smo je sveli 
na naše svakodnevno "ribanje i 
ribarsko prigovaranje", na tekuće 
poslove, na naklapanja zemaljskim 
procjenama i obvezama, spletke i 
zakulisne igre, isprazne i površne 

razgovore, poslovne sporazume i 
trgovinske pregovore. Ako u našu 

riječ nije ugrađen navještaj 
evanđelja Božjega, makar 
imali najbolje humane 

namjere, ona ne postiže pravi cilj.  
Isus je došao upravo zato jer je 
čovječanstvo ostalo prepušteno sebi 
i izgubljeno u bespućima bez pravog 
navještaja i sadržaja Božje 
prisutnosti. Upravo zato jer su ljudi 
bili pogubljeni i polovljeni u 
kojekakvim spletkarskim mrežama, 
bila je potrebna jasna riječ onoga 
koji je kao jedini svoj cilj imao 
navještaj evanđelja Božjega, kojem 
je sve podložio. Njegova riječ je bila 
snažna jer je u čovjeku budila sveti 
nemir, umjesto da ga ostavi u 
lažnom miru i mrtvilu bez Boga. Bila 
je čista, jer je ispirala ljudske savjesti 
od zemaljske prljavštine, bolje nego 
što su galilejski ribari ispirali mreže. 
Neophodna je, doista, bila riječ 
Boga, jer čovječja nije mogla doći do 
ovih dometa.  
Učimo od Isusa koji je ljude vraćao 
dubini njihova smisla otkrivajući im 
koliko riječ može biti spasenjska. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 
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NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA  ZAHVALJUJE  I  M OLI GOSPODINA  

 za dobročinitelje i potrebite: Dođite k meni svi! 

 za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

  KNJIŽARA RITA PREPOR UČUJE  

Bože, Ti ljubiš srce iskreno,  
u dubini duše učiš me mudrosti. 

Ps 51, 8 
 

Čovjek spoznaje svoje srce tek kada 
prizna svoje grijehe. I grijesi se 
spoznaju njihovim priznavanjem.  
No, iskrenosti nema bez svjetla kojim 
bivaju rasvijetljeni i u kojem bivaju 
priznati.  
Bog mi je svjetlo. On rasvjetljuje tamu 
grijeha, zakopanoga u dubini duše i 

prekrivenoga mnogim opravdanjima, 
izlikama, pretvaranjima i prividima 
dobra.  
U Božjemu svjetlu mogu bez straha za 
istinu o sebi zaroniti u svoju dubinu i 
priznati grijeh.  
Ne da bih ga otkrio Bogu – ta Bogu je 
znan od samoga začetka – nego da bih 
započeo mijenjati sebe. 
 

Ante Vučković, Vrtlog grijeha.  
O Davidovu grijehu s Bat-Šebom 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 21. siječnja Agneza 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Nikola Rukavina 

Jon 3,1-5.10; Ps 25; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 18,30 + Darko Ćutić i Marko Ivanković 

PONEDJELJAK, 22. siječnja Vinko 
 Nema mise. 

2Sam 5,1-7.10; Ps 89; Mk 3,22-30 

UTORAK, 23. siječnja Emerencijana 
18,30 Kolektivna 

2Sam 6,12b-15.17-19; Ps 24; Mk 3,31-35 

SRIJEDA, 24. siječnja Franjo Saleški 
18,30 + Marija i Jakob 

2Sam 7,4-17; Ps 89; Mk 4,1-20 

ČETVRTAK, 25. siječnja Obraćenje sv. Pavla 
18,30 + Ana i Ivan Gerić 

Dj 22,3-16; Ps 117; Mk 16,15-18 

PETAK, 26. siječnja Timotej i Tit 
18,30 Kolektivna 

2Tim 1,1-8; Ps 96; Lk 10,1-9 

SUBOTA, 27. siječnja Anđela Merici 
18,30 Za Kristu 

2Sam 12,1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4,35-41 

NEDJELJA, 28. siječnja Toma Akvinski 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Đuro Grečl 

Pnz 18,15-20; Ps 95; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 18,30 + Franjo Ajhler 



SLUGA BOŽJI BRAT IVAN BONIFACIJE PAVLETIĆ 
P. Mariano Passerini, iz Družbe 
Sinova Bezgrješne, danas će nam, 
nakon jutarnjih misa, predstaviti lik 
brata Ivana Bonifacija Pavletića, za 
kojeg se provodi kauza za 
proglašenje blaženim. 
Ivan Pavletić je rođen 25. lipnja 
1864. u Zbjegovači, kod Kutine. 
Umro je u Rimu 1897. na glasu 
svetosti redovničkim imenom brat 
Bonifacije u Družbi Sinova 
Bezgrješne. Sam utemeljitelj 
Družbe Luigi Maria Monti istog dana 
zatražio je od subraće koja su s njim 
živjela da zapišu svoje dojmove, jer 
su ga za života smatrali svecem. 
Posebice se isticao evanđeoskim 
krepostima poniznosti, poslušnosti, 
požrtvovnosti, dubokim 
euharistijskim i molitvenim 

životom, u radu s bolesnicima i 
odgoju mladih redovnika, te radu sa 
siromašnom djecom bez roditelja. 
Njegova su subraća punih 110 
godina čuvala dragocjena 
svjedočanstva i nastojala nama 
Hrvatima prenijeti lik našeg svetog 
sugrađanina. To su ostvarili u 
svibnju 2010. godine kad su se prva 
dva redovnika, pater Mariano 
Passerini i brat Franco Baggia, 
nastanili u Kutini s nakanom širenja 
glasa njegove svetosti, što je urodilo 
proglašenjem Slugom Božjim, 13. 
lipnja 2016. godine u Rimu, gdje se 
vodi za njega proces, i gdje je 
zabilježen priličan broj milosti 
dobivenih po molitvama njemu 
upućenim. 

PRIJATELJI HRVATSKOG KATOLIČKOG RADIJA 

 

Naša Župa već godinama novčano 
podupire Hrvatski katolički radio. 
HKR je neprofitna radiopostaja, što 
znači da ga najvećim dijelom 
uzdržava osnivač, Hrvatska 
biskupska konferencija, dok se 
preostali dio sredstava potrebnih za 
svakodnevni rad podmiruje 
prihodima od marketinga i sustava 
„Prijatelji HKR-a“.  

Prema evidenciji HKR-a, u našoj je 
Župi 26 „prijatelja HKR-a“, a ukupno 
više od 29 000 članova, koji 
dragovoljno i velikodušno pomažu i 
podupiru djelovanje ovog radija.  
Potičemo vas na slušanje radija i na 
uključivanje u sustav „prijatelja“. 
Frekvencija HKR-a u Zagrebu je 
103,5 MHz. Na internetskoj stranici: 
www.hkr.hr možete slušati program 
uživo. Prijave u sustav prijatelja 
preko e-pošte: prijatelji@hkr.hr ili 
na tel.: 01/4609 999. 
O praćenju Radio Marije i Laudato 
TV-a nemamo slične podatke, ali ih 
također preporučujemo! 



ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb – Trnjanska Savica 
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Pod geslom Desnica tvoja, 
Gospodine, snagom se prodiči (Izl 
15,6), u četvrtak, 18. siječnja 
započela je Svjetska molitvena 
osmina za jedinstvo kršćana. 
Tijekom osam dana molimo zajedno 
s Isusom „da svi budu jedno“, te da i 
mi pridonosimo jedinstvu Kristove 
Crkve. 

 
Danas u 10,30 sati je novi susret 
djece školske dobi, u vjeronaučnoj 
dvorani. Priključite se! 

 
Euharistijsko klanjanje je 
četvrtkom, 17 – 18,30 sati. Dođite! 

 
Dječji zbor, Zbor mladih i Mješoviti 
zbor naše Župe trajno su otvoreni 
novim članovima. Pridružite se i 
učinite nešto lijepo Isusu za ljubav! 

 
Prilog za potrebe Župe (obiteljski 
dar, lukno, redovina i sl.) možete 
uplatiti na žiro račun Župe, IBAN: 
HR3423400091110672315. 

 
Od 23. do 25. siječnja u Zagrebu se 
održava 58. Teološko-pastoralni 
tjedan, na temu: Unutarcrkveni 
dijalog, suradnja i suodgovornost.

KURSILJO ZA KRIZMANIKE 
Od 26. do 28. siječnja u školi će se 
održati Mali tečaj kršćanstva za 
krizmanike. Mali tečaj radosnog 
kršćanstva "Kursiljo" kao posebnu 
karizmu razvio je rad s krizmanicima 
u pripremi za primanje sakramenta 
potvrde. Kroz trodnevni tečaj 
krizmanici imaju priliku čuti 
kateheze svećenika i svjedočanstva 
mladih, a nakon toga podijeliti svoja 
iskustva u grupama koje vode za to 
pripremljeni animatori. 

Ako je kršćanin čovjek koji je 
otkupljen, zašto taj kršćanin ne 

izgleda radostan? 
Cilj Malog tečaja jest duhovno 
obnoviti društvo obnovom njegovih 
pojedinaca i stvoriti ozračje na župi 
koje potiče veće zajedništvo i 
aktivniji angažman laika po 
završetku tečaja. Zato je naglasak 
na svjedočanstvu i prihvaćenosti 
koju krizmanici osjećaju na susretu. 
  

Raspored: petak, 19,30 – 21 sat, 
subota, 9 – 17 sati,  

nedjelja, 10,15 – 13,30 sati. 


