
 

Ne budite od ovoga svijeta!

Jedinstvo u ljubavi i zajedništvu 
kršćana jedan je od temeljnih 
ciljeva Isusovog dolaska na 
Zemlju. Utjelovio se kako bi 
poučavao ljude zajedništvu s 
Bogom, kao što je i umro da 
bi im omogućio da pristupe 
Bogu i da ostanu u njemu. 
Tako je ispunio iskonski 
Božji plan spasenja koji 
pretpostavlja neizmjernu Božju 
ljubav iz koje je proizišlo zauzimanje 
za čovjeka.  
Isus je, međutim, bio svjestan da će 
Zli pokušati onemogućiti ovaj Božji 
plan, odnosno zajedništvo Boga i 
čovjeka, o kojem je onda ovisilo i 
međusobno zajedništvo ljudi. 
Gospodin je znao da će Zli učiniti sve 
da ljude odvoji od kršćanskog 
principa života i ostavi u svijetu. A 
ostaviti ih u svijetu za Zloga nije 
značilo samo da ih ostavi tjelesno 
prisutnima, nego prije svega da 
njihov duh učini podložnim svijetu, 
odnosno prepusti ih da duhom 
ostanu navezani na svijet. Ostaviti ih 
u svijetu značilo je da će pokušati da 
ih poistovjeti, odnosno zavede do te 

mjere da odustanu razmišljati po 
Božjem, a opredijele se za 

svjetovno razmišljanje.  
Danas se Crkva, kao i onda 

apostoli, nalazi pred istim 
izazovom, jer ne smije biti 
od ovoga svijeta niti 
posvećena prvenstveno 
zemaljskim interesima. 

Mnogi su se kršćani 
poistovjetili sa svijetom i svjetovnim 
načinom života da žive prilagođeni 
okolini poput kameleona, umjesto da 
posvjedoče da nisu od svijeta, nego 
da su od Boga. Mnogi su izgubili želju 
za zajedništvom s Bogom i potrebu 
da ih Otac čuva od Zloga i od 
površnosti svijeta, uvjereni da se 
sami mogu očuvati i sami sebe 
spasiti. Neophodno je da svaki 
kršćanin postane svjestan opasnosti 
suobličavanja mentalitetu ovoga 
svijeta. Veći je problem što mi 
kršćani nismo takvima kakvima nas 
Isus želi, nego što nas svijet mrzi. 
Ražarimo stoga svijest pripadnosti 
Nebu i Ocu nebeskom i živimo 
sukladno uzvišenoj istini uskrsnuća. 

Igor Herceg, vjeroučitelj
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 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Tea Luku Kasumovića. Roditeljima čestitamo na krštenju 

djeteta, a njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 
 

Ne znam kada sam prvi puta čula 
"Vjeruješ li mi ?", ali "Da" sam 
izgovorila hodom prema Santiagu de 
Composteli, u kolovozu 2014. i usudila 
se odgovarati kroz korake i susrete, 
hrvajući se sa svojom čovječnosti i 
njezinim granicama, dok je nisam u 
konačnosti pustila i predala Providnosti 
neka je ona izdigne iznad "ne znam" i 
"ne mogu". 
Ne znam jesu li hodočasnici stoljećima 
prije bili potaknuti istim pitanjem ili ih 

je nešto drugo 
tjeralo na "Put"? 
Jesu li se oni, kao i 
ja, išli naći da bi se 
izgubili i tek u Punini 
pronašli?  
No, sada znam koliko je lijepo živjeti 
svoju ljudskost u odgovoru prema 
vječno prisutnom Stvoritelju. 
I to istinski želim svakoj osobi koja se 
odluči krenuti na Put. 

Emina Šimunić, Camino i peregrina 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 13. svibnja Agneta 9,00 Za žive i pokojne župljane 

VII. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Marica i Mijo Majsak 

Dj 1,15-17.20-26; Ps 103; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11-19 18,30 + Nikola i ob. Matasić 

PONEDJELJAK, 14. svibnja Matija ap. 
20,00  

Dj 1,15-17.20-26; Ps 113; Iv 15,9-17 

UTORAK, 15. svibnja Izidor 
18,30 Kolektivna 

Dj 20,17-27; Ps 68; Iv 17,1-11a 

SRIJEDA, 16. svibnja Ivan Nepomuk 
18,30 + Ivanka Fiket 

Dj 20,28-38; Ps 68; Iv 17,11b-19 

ČETVRTAK, 17. svibnja Paškal 
18,30 + Renata Lovričević 

Dj 22,30; 23,6-11; Ps 16; Iv 17,20-26 

PETAK, 18. svibnja Feliks 
18,30 Kolektivna 

Dj 25,13-21; Ps 103; Iv 21,15-19 

SUBOTA, 19. svibnja Celestin 
10,30 Slavlje krizme 

Dj 28,16-20.30-31; Ps 11; Iv 21,20-25 

NEDJELJA, 20. svibnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PEDESETNICA. DUHOVI 11,00 + Mijo i Kata Katić 

Dj 2,1-11; Ps 104; Gal 5,16-25; Iv 15,26; 16,12-15 18,30  



Župno pastoralno vijeće 
 

Župno pastoralno vijeće (dalje: ŽPV) 
župnikovo je savjetodavno i djelatno 
tijelo koje proučava, planira, 
usklađuje, priprema i provjerava 
izvođenje pastoralnog rada u župi. 
ŽPV je potrebno da bi župna 
zajednica mogla vršiti svoje 
pastoralne zadatke. Ono predstavlja i 
izražava jedinstvo u različitosti 
karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i 
omogućuje suodgovornost u 
sudjelovanju svih vjernika u 
pastoralnom radu u župi na području 
naviještanja, bogoslužja i 
dobrotvornosti, te time povezuje 
djelovanje svećenika i laika. 
ŽPV je znak i sredstvo Crkve koja se 
poima kao zajednica vjernika. Ono je 
mjesto crkvene suodgovornosti, oblik 
vidljivosti i crkvenoga očitovanja. 
Crkveni život župe zahtijeva 
sudjelovanje svih vjernika u prosudbi 
onoga što Duh Sveti poručuje Crkvi. 
Župa treba biti mjesto traženja smisla 
i zajedništva za sve koji su njoj 
upućeni. Pastoralno vijeće je 
ujedinjavajuće tijelo i radi toga je 
mjesto izrade pastoralnih odluka za 
ostvarenje programa. Predstavlja se 
kao sredstvo za prikladno ostvarenje 
zajedničke odgovornosti krštenika u 
župnoj zajednici. Ono nije svrha 
samom sebi, kao što nije ni laičko 
tijelo, ni tijelo koje donosi odluke, niti 
je tijelo koje služi kao neki 'privjesak' 
župniku. To je crkveno tijelo 
sudjelovanja za poticanje župnoga 
pastoralnog rada. ŽPV ima dvostruko 
značenje: s jedne strane očituje 

crkveno zajedništvo svekolike župe 
čije dijelove i sastavnice predstavlja, a 
s druge strane postaje sredstvo 
zajedničkog odlučivanja u kojem 
posebna predsjednička služba 
župnika i odgovornost svih vjernika 
laika trebaju doći do zajedničke 
suglasnosti. Stoga je ŽPV stvarni 
subjekt zajedništva, iako je uvijek 
potrebno imati na pameti različite 
kanonske ovlasti župnika i ostalih 
vjernika. 
Dobar rad ŽPV-a ne ovisi samo o 
propisima i drugim vanjskim 
pravilima. Ono u prvom redu od svih 
članova traži: veću crkvenu svijest, 
bratsku otvorenost i zajednički 
pastoralni interes. ŽPV od svih 
očekuje sposobnost za slušanje, za 
dijalog i strpljivu osjetljivost za 
razlikovanje duhova. Zajednička briga 
za dobro Crkve, otvorenost 
evanđeoskom duhu te puno 
prihvaćanje nauka i discipline 
Katoličke crkve ono je što treba resiti 
sve članove ŽPV-a. U tom smislu i 
članovi ŽPV-a kao i čitava župna 
zajednica trebaju nastojati 
neprestano rasti u crkvenom i 
misionarskom nastojanju. 
Svaki član dužan je župniku pomagati 
u unapređivanju pastoralne 
djelatnosti i ima pravo predlagati 
pitanja, koja neka ŽPV razmatra na 
svojim sjednicama. 
Željeli bismo da Župna pastoralna 
vijeća budu valjano sredstvo suradnje 
i sudjelovanja vjernika u našim 
župnim zajednicama i da tako i ona 
pridonose novoj evangelizaciji. 
 

Prijestolje mudrosti, moli za nas!



13. 5. 2018. 
 

Crkva danas obilježava 52. svjetski 
dan sredstava društvenoga 
priopćavanja. Ovom je prigodom 
Sveti Otac uputio poruku pod 
naslovom: Istina će vas osloboditi. 
Lažne vijesti i novinarstvo mira. 

Druga nedjelja u svibnju slavi se kao 
Majčin dan. Izvrsna prilika da 
majkama iskažemo poštovanje i 
zahvalnost!  
Novi susret djece školske dobi bit će u 
Pastoralnom centru, u 10,30 sati. 
Pozivamo djecu da se uključe! 

 

Ovih dana istječe petogodišnji 
mandat Župnoga pastoralnog 
vijeća. (Više na str. 3.) Hvala svim 
dosadašnjim vijećnicima!  
Izbori za novo Župno pastoralno 
vijeće održat će se u nedjelju, 27. 
svibnja.  
Voditelji pojedinih župnih skupina su 
po službi članovi ŽPV-a, a druge 
treba izabrati. Pravo izbora ima svaki 
župljanin koji je navršio 18 godina i 
primio sakramente inicijacije.  
Kandidatura se podnosi putem 
obrasca na internetskoj stranici ili 
popunjavanjem Izjave o prihvaćanju 
kandidature  koju možete uzeti na 
stoliću za tisak, a predati u Župnom 
uredu. 
Rok za prijavu je četvrtak, 17. svibnja. 

Marijanske svibanjske pobožnosti 
započinju svakog dana u 17,50 sati. 

 

Zajednica mladih „Duhovni kutak“ 
organizira molitvenu večer za mlade 
u ponedjeljak, 14. svibnja. Program 
započinje nagovorom u 19,30 sati, 
slijedi sveta misa i euharistijsko 
klanjanje. Susret predvodi don 
Marinko Miličević. 

 

Slavlje krizme bit će u subotu, 19. 
svibnja, u 10,30 sati.  
Krizmatelj je preč. Tomislav 
Subotičanec, moderator 
Nadbiskupskog duhovnog stola. 
Toga dana nema večernje mise. 

 

Slavlje prve pričesti bit će u subotu, 
26. svibnja, u 10,30 sati. 
Prvopričesnike preporučujemo u vaše 
molitve!  
Toga dana nema večernje mise. 

 

U subotu, 9. lipnja, organiziramo 
hodočašće u Padovu. Polazak je u 
ponoć, a cijena je 240 kn. 

 

O 120. obljetnici rođenja i 20. 
obljetnici beatifikacije kardinala 
Alojzija Stepinca, izdali smo 2. 
preuređeno izdanje Župnog 
molitvenika. Hvala svim suradnicima! 
Sada ima 150 stranica.  
Cijena: 20 kuna.  


