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Povodom Trećeg nacionalnog susreta 
hrvatskih katoličkih obitelji 
(www.susretobitelji.hr), koji će se svečano 
proslaviti u Splitu i Solinu od 10. do 16. 
rujna, pozivamo sve da prodube svoju 
pripravu. Stoga danas predlažemo 
Smjernice za ispit savjesti očeva. 
 

Kao muž i otac zasigurno želiš biti dobar primjer, 
učiniti pravu stvar, štititi svoju obitelj i skrbiti za 
nju. Stoga, zastani na trenutak i upitaj se: Kakav 
sam muž i otac? 
O tome je riječ u ovim smjernicama za ispit 
savjesti očeva - da zaviriš u svoju nutrinu i 
iskreno procijeniš tko si, što si učinio (ili 
propustio učiniti) te kako to poboljšati u 
budućnosti. Skloni smo uočavati pogreške 
drugih, a sad je vrijeme da sagledamo svoje. 
Obiteljski život je zahtjevan, katolička vjera je 
zahtjevna, i nismo uvijek na visini zadatka. 
Međutim, Božje milosrđe i razumijevanje uvijek 
su tu. Zato trebamo redovito propitivanje svoje 
savjesti i sakrament svete ispovijedi. 
Razmislimo o još dva pojma koja se često 
pogrešno shvaćaju. 
Grijeh - Grčka riječ 'hamartia' koja se koristi u 
Novom zavjetu znači »promašiti metu«, što je 
dobar način za shvaćanje grijeha. Naime, imamo 
osjećaj što bi trebalo činiti, a ipak to ne činimo. 
Znamo da ne smijemo popustiti napasti, ali ipak 
popustimo (samo ovaj put, mislimo!). Ne 
možemo slučajno sagriješiti, ali imamo obvezu 
ispravno oblikovati svoju savjest. 
Savjest - Postoji uvriježen stav među ljudima 
kako je savjest sve ono što smatraš da je u redu. 
Pogrešno! Ispravno oblikovana savjest jest Božji 
glas u tvojoj nutrini koji ti nalaže da činiš dobro, 
a izbjegavaš zlo. Međutim, savjest može biti 

iskrivljena, otupljena ili pak posve ušutkana. 
Svaka osoba pred Bogom ima obvezu oblikovati 
svoju savjest u skladu s moralnim zakonom, 
deset Božjih zapovijedi te naučavanjem Isusa 
Krista i njegove Crkve. 
Sada možemo pristupiti preispitivanju savjesti i 
potražiti u sebi gdje smo pali i u čemu griješili. 
 

Cijeli tekst pronađi na: 
https://susretobitelji.hr/ispit-savjesti-za-oceve 

Od danas se nastavlja redoviti raspored 
misa: od utorka do subote u 18,30 sati, 
nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

Od 8. do 10. rujna održava se 287. zavjetno 
hodočašće vjernika grada Zagreba u 
Mariju Bistricu, pod geslom „Pred očima 
Presvete Bogorodice ...“ 
 

Pješaci kreću u subotu, 8. 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, 9. rujna, u 7 sati 
ispred Pastoralnog centra, a cijena 50 kuna. 
Hodočasnički program na Mariji Bistrici 
započinje pobožnošću Križnog puta u 9 sati, 
u 11 sati kreće zavjetna procesija od kapele 
„Ave Maria“, a svečanu misu u 11,30 sati 
predvodi naš Nadbiskup.  
 

Te je nedjelje u našoj Župi misa samo u 
18,30 sati. 
 

Misa zahvalnica i završetak hodočašća bit 
će u ponedjeljak, 10. rujna, u 19 sati u 
zagrebačkoj katedrali. 



 

Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Nadu Gjopar, koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti 

ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 
 

POD OBRANU SE TVOJU UTJEČEMO, sveta Bogorodice! Ne odbij nam molbe u potrebama 
našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, 
Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, 
svojemu nas Sinu izruči. Amen. 
 

SPOMENI SE, o predobrostiva Djevice Marijo, kako se još nikada nije čulo da si ikoga zapustila, koji 
se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio! Ovim pouzdanjem obodren, 
utječem se i ja k tebi, Djevice djevica. K tebi, Majko, dolazim, pred tobom, eto, stojim ja grešnik i 
uzdišem: nemoj, Majko Riječi Božje, prezreti riječi mojih, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. 
 

ZDRAVO KRALJICE, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo prognani 
sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, 
one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe 
svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo! 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 19. kolovoza Ljudevit 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XX. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Jadranka i Milan Župan, Milan Sigetić 

Izr 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; Iv 6,51-58 18,30 + Ivica Holjevac, Anka Popović 

PONEDJELJAK, 20. kolovoza Bernard 
 Nema mise. 

Ez 24,15-24; Pnz 32,18-21; Mt 19,16-22 

UTORAK, 21. kolovoza Pijo 
18,30 Kolektivna 

Ez 28,1-10; Pnz 32,26-30.35-36; Mt 19,23-30 

SRIJEDA, 22. kolovoza BDM Kraljica 
18,30 + Branko i Magda Kuharić 

Ez 34,1-11; Ps 23; Mt 20,1-16a 

ČETVRTAK, 23. kolovoza Ruža 
18,30 + Robert Holub 

Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14 

PETAK, 24. kolovoza Bartol ap. 
18,30 Kolektivna 

Otk 21,9b-14; Ps 145; Iv 1,45-51 

SUBOTA, 25. kolovoza Ljudevit 
18,30 + Ljiljana i Ivan Embreuš 

Ez 43,1-7a; Ps 85; Mt 23,1-12 

NEDJELJA, 26. kolovoza Anastazije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Mara Pejić 

Jš 24,1-2a.15-18b; Ps 34; Ef 5,21-32; Iv 6,60-69 18,30 + Ivica i Marko Holjevac 
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