
 

Što kad se srce usmrdi/ukiseli/pokvari?

Božji zakoni su dar čovjeku kako bi uz 
njihovu pomoć živio u punini radosti, 
obilja srca, mira Božjeg i blagostanja, 
baš onako kako je naš Stvoritelj za nas i 
zamislio. Ali Božje zakone možemo 
živjeti na dva načina, ovisno o stavu 
našega srca. 
Možemo ih prihvatiti kao najdublji izraz 
Božje ljubavi za nas i kao poticaj za 
ulazak u dublji odnos s Isusom. Možemo 
ih vršiti s ljubavlju i s radošću našega 
srca. Kada tako činimo, bez mrmljanja i 
kukanja, naše lice to jasno pokazuje, 
radost i osmijeh su tu. I kada si tužan, ti 
si radostan jer si utješen u Kristu i na 
tvome licu se zrcali Isus. Sv. Majka 
Terezija i sv. Ivan Pavao II. su nama vrlo 
bliski primjeri toga. Tko ne bi htio imati 
radost srca koju su oni imali? 
Ali Božje zakone možemo živjeti i 
prijetvorna srca – izvana ih prihvatiti, ali 
im se u dubini srca protiviti. Tada 
postajemo u sebi razdijeljeni, zgrčeni, 
srce nam se zatvori i okameni te 
postajemo oni koje je Isus nazivao 
„obijeljeni grobovi“. Zašto je to tako? 
Zato jer je obdržavanje zakona izrazito 
teško i iziskuje jako puno napora i 
odricanja od uživanja u manjim dobrima 
koje nam svijet nudi kako bismo uživali 
veća dobra koja nam Bog daje, ali na 

njegov način i u njegovo vrijeme. A mi, 
zadojeni trgovačkim mentalitetom i bez 
ljubavi u srcu, očekujemo instant 
nagradu u vidu nekog duhovnog ili 
tjelesnog užitka, ali nagrada ne dolazi 
na naš način pa postajemo razočarani. U 
nama raste gorčina, vičemo da u životu 
isto prolaze i oni koji vrše Božje zakone, 
kao i oni koji ih ne vrše, u nama raste 
mržnja i zavist i sve to nas polako ubija. 
Postajemo robovi, vršimo zakone koje iz 
dubine srca mrzimo.  
Uvučeni u vrtlog gorčine sami ne 
možemo van, kao čovjek koji je pao u 
bunar pa treba drugoga da ga izvuče. 
Taj drugi je živi Bog Isus Krist koji želi 
izliti svoju radost i mir na nas, ali nas 
čeka i nježno poziva da mu u svojoj 
slobodi donesemo sebe i iskrena srca 
izrazimo svoju patnju i bol i predamo 
mu sav onaj smrad i gnoj koji nam na 
srcu leži i drži nas zarobljenima.  
Sakrament iskrena pomirenja i 
euharistije je operacija za naše bolesno 
srce. Ne čekajmo savršen trenutak, 
dođimo sada, dođimo već danas pred 
našeg Taticu i dajmo mu svoje srce da 
ga izliječi i da nam da život u punini i 
obilju srca. 

Ivan Radoš, muž i otac 
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Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Anu Vidović i Anu Grđan, koje smo pokopali prošloga tjedna, te one čija 

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

Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece 
Početkom svake školske godine roditelji odabiru svog predstavnika u Vijeće roditelja te 
jednog zamjenika. Vijeće roditelja je organizacijsko tijelo koje ima svaka škola u Hrvatskoj, 
a čini ga po jedan predstavnik roditelja iz svakog razreda. 
Želimo vas, stoga, potaknuti da se kandidirate za predstavnike roditelja ili predložite 
roditelja iz svog razreda za kojeg znate da će se zalagati za interese djece. Ovo zaduženje 
oduzimat će vam samo nekoliko sati mjesečno, a moći ćete doprinijeti kvaliteti rada u školi 
– mjestu u kojem vaše dijete boravi veliki dio dana.  
Školom upravlja Školski odbor u kojem je i jedan predstavnik Vijeća roditelja. Kroz 
sposobnog i angažiranog roditelja u Školskom odboru, roditelji najizravnije odlučuju o 
svemu što je bitno za školu.  
Uz to, Vijeće roditelja daje prijedloge o nastavnom planu (što će djeca učiti u tijeku 
godine), predlaže mjere za unaprjeđenje nastave i boravka u školi, predlaže slobodne 
aktivnosti i aktivnosti dnevnog boravka, te sudjeluje u odlučivanju o učeničkim izletima.

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 2. rujna Prosper 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Ivan, Marija i Slavica Trbuljak 

Pnz 4,1-2.6-8: Ps 15; Jak 1,17-27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

PONEDJELJAK, 3. rujna Grgur 
 Nema mise. 

1Kor 2,1-5; Ps 119; Lk 4,16-30 

UTORAK, 4. rujna Rozalija 
18,30 Kolektivna 

1Kor 2,10b-16; Ps 145; Lk 4,31-37 

SRIJEDA, 5. rujna Majka Terezija 
18,30 + Pavao Horvat 

1Kor 3,1-9; Ps 33; Lk 4,38-44 

ČETVRTAK, 6. rujna Zaharija 
18,30 + Francika Gašpar 

1Kor 3,18-23; Ps 24; Lk 5,1-11 

PETAK, 7. rujna Marko Križevčanin 
18,30 Kolektivna 

1Kor 4,1-5; Ps 37; Lk 5,33-39 

SUBOTA, 8. rujna Mala Gospa 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

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

NEDJELJA, 9. rujna Petar Klaver  Za žive i pokojne župljane 

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU  Misa na Mariji Bistrici  

Iz 35,4-7a; Ps 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 18,30 + Josip i Marija Nađ, Vjekoslav Jakopović 



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 je 50 kuna.  
 

Hodočasnički program na Mariji 
Bistrici započinje pobožnošću Križnog 
puta u 9 sati. 
 

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. 
 

Pozivamo vas na Hodočašće mladih 
Zagrebačke nadbiskupije na Mariju 
Bistricu, 8. i 9. rujna.  
Hodočasnički vlak kreće 8. rujna u 
7,20 sati s Glavnog kolodvora prema 
Konjščini. Cijena je 70 kn.  
 

Prijave do 2. rujna navečer: 
marko.zrilicc@gmail.com. 

Pribižavajući se Trećem nacionalnom 

susretu hrvatskih katoličkih obitelji 
(www.susretobitelji.hr), koji će se 
svečano proslaviti u Splitu i Solinu od 
10. do 16. rujna, na kojem će 
sudjelovati i desetak obitelji iz naše 
Župe, pozivamo vas na molitvu za 
sudionike i organizatore, kao i za sve 
hrvatske obitelji.  
 

Molitva za 
obitelj 
 

Bože, od 
kojega nam 
dolazi svako 
očinstvo na 
nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i 
život, učini da svaka ljudska obitelj na 
zemlji, po tvome Sinu rođenom od 
žene i po Duhu Svetom, postane 
izvorom božanske ljubavi za uvijek 
nove naraštaje. 
Učini da tvoja milost vodi misli i djela 
roditelja, za dobro njihove obitelji i 
svih obitelji na svijetu. 
Neka mladi naraštaji u obitelji nađu 
snažnu potporu za čovječnost i rast u 
istini i ljubavi! 
Neka ljubav, osnažena milošću 
sakramenta ženidbe, bude jača od 
svake nemoći i beznađa, koje 
zahvaćaju naše obitelji. 
Na kraju te molimo za zagovor svete 
nazaretske obitelji, da Crkva u svim 
narodima na zemlji može plodonosno 
ispuniti svoje poslanje u obitelji i po 
obitelji, po Kristu našem Gospodinu, 
koji je put, istina i život, u vijeke 
vjekova. Amen. 

sv. Ivan Pavao II. 

mailto:marko.zrilicc@gmail.com


2. 9. 2018. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu molitve i 
žrtve prikazujemo za duhovna zvanja. 

 

Još ovoga tjedna Župni ured otvoren 
je po ljetnom rasporedu. Od 11. rujna 
ured će biti otvoren od 17 do 18 sati. 

Dekretom NDS-a, od 6. srpnja, 
potvrđeni su na mandat od 5 godina 
predloženi i izabrani članovi ŽPV-a.  
U utorak, 4. rujna, održat će se 
konstituirajuća sjednica drugog 
saziva Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 
sati. 

U ovom tjednu je prvi petak u 
mjesecu, dan posvećen Presvetom 
Srcu Isusovu i prigoda za primanje 
svetih sakramenata. Toga dana 
posjećujemo bolesne i nemoćne 
osobe koje ne mogu doći u crkvu.  
Sv. misu toga dana prikazujemo i za 
sve naše dobročinitelje. 

U nedjelju, 9. rujna, u 18,30 sati, 
pozivamo školsku djecu i mlade, 
roditelje i školske djelatnike na 
svečani Zaziv Duha Svetoga (Veni 
Sancte Spiritus) za početak nove 
školske godine. 

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

Roditeljski sastanak za učenike 8. 
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 
13. 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. 

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

Župni Caritas najavljuje akciju 
prikupljanja suhe hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije 
župljane, od 20. do 23. rujna. Hvala 
unaprijed svim ljudima dobre volje! 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Neno BULJAN iz Zagreba (sin Žarka i 
Zdenke dj. Rogošić), rkt. i Anita 
KAPAC iz Zagreba (kći Zlatka i Nade 
dj. Kovačević), rkt. 
 

Od ovog broja Listića uvodnik će 

pisati naš župljanin IVAN RADOŠ, 

muž Katarine i otac četvero djece, 

predstavnik 

Obiteljske 

zajednice  

u Župnom 

pastoralnom 

vijeću. 


