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Novi početak
Novi početak ili novi ciklus stare
kolotečine. Kako god to
doživjeli, povratak s godišnjeg
odmora i početak nove školske
godine u nama izaziva različita
emocionalna stanja i stavlja
pred nas nove i teške izazove.
Mnogi (i roditelji i djeca) se raduju jer
konačno počinje škola i prestaju praznici
(praznici, kako tužna riječ, dva i pol
mjeseca praznine i pitanja s čime je
ispuniti.) Prvih nekoliko tjedana odmor
zbilja lijepo dođe kao odmak od uhodane
svakodnevnice, međutim što činiti nakon
što se čovjek nauživa za tijelo neophodnog
odmora i kada „odmor“ polako postaje
umor? Što tu čovjeka zapravo umara? Za
čime naše srce zapravo žudi? Kako
pristupiti svakom novom danu i novom
tempu života koji je pred nama?
Odgovore ćemo probati pronaći u tekstu
našega dragog vlč.Tomislava Ivančića –
„Ovaj dan ti je samo jednom darovan“:
Dan možeš promašiti bezbrojnim lutanjima
prostorima, ulicama, nazivanjem prijatelja
ili gubljenje vremena u ispraznim
razgovorima, nevažnome čitanju, slušanju,
zastajkivanju. Možeš se prepustiti
beskorisnom drijemanju. Isto tako ovaj dan
može postati osloncem kojim ćeš se
oslanjati u svojoj budućnosti.
Sve ono što si u prošlosti krivo učinio, danas
možeš popraviti.

Danas možeš napisati mail na koji
već dugo nisi odgovorio. Danas
možeš posjetiti bolesnika,
zatvorenika, prognanika. Danas
možeš pročitati knjigu ili neko
dobro štivo i obogatiti svoje srce.
Danas možeš početi moliti
odvažno, odlučno i ustrajno. Danas možeš
završiti onaj posao koji već dugo čeka na
tebe. Danas možeš nazvati prijatelja i
obnoviti staro prijateljstvo. Danas se možeš
trgnuti iz svoje letargije, obamrlosti i
uspavanosti te započeti novi život. Danas
možeš početi učiti da konačno položiš ispit.
Danas možeš početi vježbati da više ne
budeš razdražljiv prema svome bračnom
drugu, prema djeci, prema kolegama na
poslu. Danas se možeš odricati, postiti,
žrtvovati, darivati nekoga. Danas možeš,
dakle, obogatiti svoj dan. Propustiš li još
jednu priliku, ostavit ćeš za sobom još jedan
prazan dan koji će te opterećivati, činiti
razdražljivim i pomalo rastakati… Pred
tobom je, dakle, život i smrt. Na tebi je da
biraš.
Zemljom prolaziš samo jednom. I ovaj dan ti
je samo jednom darovan. On se nikada više
neće vratiti. Ono što je jednom ostavljeno
praznim nikad se više ne može ispuniti. A
ono što si danas ispunio, nikad se više ne
može isprazniti. Što danas načiniš, u
vječnosti ćeš uživati.
Ivan Radoš, muž i otac

RASPORED MISA
NEDJELJA, 1. rujna

Egidije

9,00

Za žive i pokojne župljane
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11,00

+ Melita Žgur

Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68; Heb 12,18-24; Lk 14,1.7-14

18,30

Na čast Krvi Kristovoj

PONEDJELJAK, 2. rujna

Prosper

Nema mise.

1Sol 4,13-18; Ps 96; Lk 4,16-30
UTORAK, 3. rujna
1Sol 5,1-6.9-11; Ps 27; Lk 4,31-37
SRIJEDA, 4. rujna

Grgur
Rozalija

Kol 1,1-8; Ps 52; Lk 4,38-44
ČETVRTAK, 5. rujna

Majka Terezija

Kol 1,9-14; Ps 98; Lk 5,1-11
PETAK, 6. rujna

Zaharija

Kol 1,15-20; Ps 100; Lk 5,33-39
SUBOTA, 7. rujna

Marko Križevčanin

Kol 1,21-23; Ps 54; Lk 6,1-5
NEDJELJA, 8. rujna

18,30

Kolektivna

18,30

+ Zvonko i Zdravko Žilajković

18,30

+ Rozalija i Ivan Mihalić,
Stjepan Huzjak

18,30

Kolektivna

18,30

+ s. Krizina, ob. Mitrečić

Rođenje BDM

Za žive i pokojne župljane
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Mudr 9,13-18b; Ps 90; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33

Misa na Mariji Bistrici
18,30

+ Boris Perić

Slava tebi, Kriste!
Prije šest godina, 9. rujna 2013., dvojica naših župljana, MARKO DOMINIĆ i
DOMAGOJ TUJMER ušli su u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, da odgovore na
poziv koji su osjetili: Ne boj se, idi za mnom! Obećali smo im da će ih naša Župna
zajednica redovito pratiti svojim molitvama.
Zahvalni Gospodinu, danas radosno možemo objaviti da će biti zaređeni za đakona:
Marko u Zagrebu, u nedjelju, 29. rujna, a Domagoj u Gospiću, 30. studenoga. Kao i
svake prve nedjelju u mjesecu, molimo Boga, Djevicu Mariju i Alojzija Stepinca da kao
dobri i vjerni sluge mnoge privedu Kristu!
Ovaj dan molitve za duhovna zvanja prigoda je da se sjetimo još jednog našeg
župljanina, MARKA MIHOKOVIĆA, koji je od 2017. godine kandidat Hrvatske
salezijanske provincije, a sljedeće nedjelje, 8. rujna, u Rimu će primiti prve redovničke
zavjete.
Našoj molitvi i radosti pridružujemo i našeg župljanina MARINA KURILIĆA, koji će,
odgovarajući na isti poziv, u ponedjeljak, 9. rujna, ući u zagrebačku bogosloviju.
Tako u našoj Župi trenutno imamo četiri bogoslova, što znači da trebamo ražariti naše
molitve otvarajući se vodstvu Duha Svetog!
A sljedeće godine očekuju nas dvije mlade mise!

Hodočašće
u Mariju Bistricu
Od 7. do 9. rujna
održava se
288. zavjetno
hodočašće
vjernika
grada Zagreba
u Mariju Bistricu,
pod geslom:
Što god vam rekne,
učinite! (Iv 2,5)
Pješaci kreću u subotu, 7. 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, 8. 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, 9. rujna, u 19 sati u
zagrebačkoj katedrali.
Pozivamo vas na Hodočašće mladih
Zagrebačke nadbiskupije na Mariju
Bistricu, 7. i 8. rujna.
Hodočasnički bus kreće 7. rujna u 7 sati s
istočnog parkirališta Zagrebačkog
velesajma (iza zgrade INA-e) prema
Kašini. Cijena je 40 kn.
Prijave kod animatora:
domagoj.pavlovic500@gmail.com.

3. Zagrebačka
Obiteljska biciklijada
"Kristov Stol" - Misijska Europska
inicijativa uz 25. godišnjicu prvog dolaska
sv. Ivana Pavla II. u Zagreb i Hrvatsku
(10.-11. rujna 1994.), organizira 3.
Zagrebačku Obiteljsku biciklijadu sv.
Ivana Pavla II., u subotu 14. rujna, u 9h,
polazeći sa Zagrebačkog hipodroma na
kojem se i odvio taj povijesni susret
Hrvata s Papom, sa ciljem u crkvi sv.
Benedikta u Mičevcu, gdje će se u 12h
služiti sv. misa zahvalnica, nakon koje
slijedi kratki duhovno - zabavni program
u suradnji s KUD-om Mičevec. Druga
trasa obiteljske biciklijade sv. Ivana Pavla
II., kreće u 9h iz Velike Gorice ispred župe
bl. Alojzija Stepinca, uz cilj u Mičevcu.
Projekt se odvija u sklopu Europskog
tjedna mobilnosti, pod pokroviteljstvom
Grada Zagreba, a molitvene nakane su
zahvala za sv. Ivana Pavla II. i sjećanje na
sve susrete Hrvata s Papom, molitva za
što skoriju kanonizaciju bl. kard. Stepinca
i izgradnju njegove crkve na Trnjanskoj
Savici, uz 20. obljetnicu Župe.
Trasa iz svakog smjera dugačka je oko 10
km, uz redare volontere i policijsku
pratnju, te je prigodna za čitave obitelji s
djecom. Pozvane su obitelji svih
zagrebačkih župa, posebice onih
posvećenih bl. kardinalu Stepincu, kao i
svi drugi zainteresirani sudionici dobre
volje.
Biciklijada se odvija pod Stepinčevim
geslom: "U Tebe se, Gospodine, uzdam!",
što je bilo i geslo prvog pohoda sv. Ivana
Pavla II. Hrvatskoj 1994. godine.
Info: www.kristov-stol.hr
e-pošta: kristov.stol@gmail.com
mob: 091-570-8604

1. 9.
Na prvu nedjelju u mjesecu, svoje
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna
zvanja.
U utorak, 3. rujna, održat će se nova
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća.
Sjednica započinje misom u 18,30 sati.
Pred nama je prvi petak u mjesecu.
Toga dana posjećujemo bolesnike koji
žele primiti svete sakramente, te
slavimo misu za dobročinitelje i
potrebite u našoj Župi. Nakon mise bit
će cjelonoćno klanjanje pred
Presvetim, koje završava u subotu u 8
sati.
Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo
posvetu naše Župe Bezgrešnom Srcu
Marijinu.
Roditeljski sastanak za učenike 3.
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 12.
rujna, u 19,15 sati, u Pastoralnom
centru.
Roditeljski sastanak za učenike 8.
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 12.
rujna, u 19,45 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.

U nedjelju, 15. rujna, u 9 sati, pozivamo
školsku djecu i mlade, roditelje i školske
djelatnike na svečani Zaziv Duha
Svetoga (Veni Sancte Spiritus) za
početak nove školske godine.
Župni Caritas najavljuje akciju
prikupljanja suhe hrane i higijenskih
potrepština za najugroženije župljane,
od 19. do 22. rujna. Hvala unaprijed
svim ljudima dobre volje!

RASPORED
od 1. do 15. rujna
Mise:
od utorka do subote u 18,30 sati,
nedjelja, 1. i 15. rujna: u 9, 11 i 18,30 sati,
nedjelja, 8. rujna: u 18,30 sati
Župni ured:
od utorka do petka nakon mise.
Euharistijsko klanjanje:
četvrtak, 5. rujna, od 19 do 19,30 sati,
četvrtak, 12. rujna, od 18 do 18,30 sati.
Probe župnih zborova:
Mješoviti zbor
srijeda, 4. rujna, u 20 sati
Zbor mladih
nedjelja, 1. i 15. rujna, u 17 sati
Dječji zbor
subota, 14. rujna, u 10 sati

Što god vam rekne,
učinite! (Iv 2,5)

