
Izdaje: Župa Sv. Marka Križevčanina, Selska cesta 91, Zagreb, Tel./fax: 01/ 30 26 166 

Web: www.zupa-sv-marka-krizevcanina.hr    E-pošta: zupa.smkrizevcanin@zg-nadbiskupija.hr  

Žiroračun: HR4923400091110212847 ( PBZ ) 

 

  

ŽUPNI  LISTIĆ 

Župa Sv. Marka Križevčanina — Zagreb 

God: 2021. 
Br. 34 

Župne obavijesti 4 

Ustrajati vjerno uz Krista 

 Propovijed na Euharistijskom kongresu u Starigradu o 

suvremenim zabludama, 19. kolovoza 1940. (2. dio) 

Ono što razni sistemi danas najviše lažu čovjeku jest tvrdnja, da je čovjeku 
dosta ako ima kruha i zabava. Baš tako kao što je nekad rimski puk vikao: 
„Panem et circenses!“ Zato se jedino valja truditi, lažu modernom čovjeku, a 
sve drugo je besmislena izmišljotina svećenika. Da je čovjeku potreban kruh, 
tko će pametan zanijekati? Ta zar nas nije Krist učio moliti: „Kruh naš 
svagdanji daj nam danas!“ Sam Isus Krist čudom umnožava nekoliko 
hljebova, da nahrani hiljade gladnih, koji su ga slijedili. 

I zato čovjek ima ne samo pravo, nego i dužnost da se brine za kruh, pogotovo 
ako je otac obitelji. I zato je Katolička crkva dala jasne i sigurne norme za 
uspješno rješenje socijalnog pitanja, ali, nažalost, oni koji su na vlasti misle da 
će učiniti nešto bolje umjesto da poslušaju i provedu u život savjet Crkve. No 
ako se kaže da je kruh jedino čovjeku potreban, onda je to najveća laž da je to 
jedino čovjeku potrebno. Imade nešto više, imade nešto daleko vrednije, bez 
čega sve drugo ne koristi ništa. 

A to drugo nije ni više ni manje nego živi Bog, kojeg, evo, slavimo danas u 
svetoj Euharistiji. Tu vrijede one lijepe riječi velikog umnika svetoga 
Augustina: „Jao drzovitoj duši, koja se nada da će naći nešto boljega ako ode 
od Tebe, Gospodine! Ja sam se kretao na leđa, na stranu, na prsa, ali uvijek mi 
je ležaj bio tvrd. Ti si jedini mir, Gospode!“ 

I ja vama kažem: možete se okretati na prsa ili na leđa, na lijevu ili desnu stranu, 
možete pristati uz ovaj ili onaj sustav ili skupinu, izvan Krista nećete naći 
ništa boljega, pa da vam obećaju ili dadu baš cijeli široki svijet. A znate li zašto 
ne? Zato jer čovjek ima ne samo tijelo, nego i dušu. Čovjek nije samo životinja 
kao vol, magarac ili pas. To dobro znadu i osjećaju i oni koji viču da nema ništa 
drugo u čovjeku nego samo tijelo, i kad ono svrši, da je svršeno sve.  

Jer ako možda riječima i tvrde tako, djelima niječu. Kušajte reći seljaku da je 
životinja, zar se neće s pravom uvrijediti? Kušajte reći radniku da je životinja, 
zar se neće s pravom uvrijediti? A što istom da kažete tako školovanom 
čovjeku? Predat će vas sudu za uvredu poštenja. Ali ako kažeš magarcu da je 
životinja, nema uvrede. Ako kažeš volu da je životinja, nema uvrede. Ako kažeš 
psu da je životinja, nema uvrede, ama baš nikakve. A odakle proizlazi ta 
razlika? 
                                                                                                           (nastavlja se) 

· Danas je Misijska nedjelja. Molimo za naše misionare i prikupljamo 

priloge za misije. U našoj Župi je organizirana dobrotvorna prodaja za 

sirotište Sv. Ivana Pavla II. u Beninu. Pozivamo vas da podržite ovu akciju 

kako bismo omogućili svjetliju budućnost štićenicama doma.  

· Danas je susret za srednjoškolce u 19:30 sati. Pozivamo sve srednjo-

školce od 1. do 4. razreda koji su željni molitve, druženja, zabave i rasta u 

vjeri na susrete. 

· Od ponedjeljka, 25. listopada započinju upisi kandidata za ovogodišnju 

svetu pričest i svetu potvrdu. Obrasce možete naći na našoj župnoj 

internetskoj ili Facebook stranici ili ih podići u župnom uredu. Upisi traju 

do petka 5. studenog, a upisuje se za vrijeme rada župnog ureda od 16:30 

do 19:30 sati. 

· Četvrtak, 28. listopada: proba zbora mladih „Laudes“ u 19:00 sati. 

Pozivamo sve mlade od 16 do 35 godina koji imaju volje i sklonosti prema 

glazbi, da se pridruže našem zboru. 

· Četvrtak, 28. listopada: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise 

· Petak, 29. listopada: sastanak liturgijske zajednice nakon večernje 

svete mise 

· Subota, 30. listopada: proba dječjeg zbora u 11:00 sati. Pozivamo svu 

djecu koja vole pjevati (osobito prvopričesnike). 

· Sveta ispovijed bit će u sakristiji kod oltara svakoga dana pola sata 

prije svete mise. Nedjeljom je ispovijed za vrijeme misa, ukoliko će 

svećenici moći biti na raspolaganju. 

· LISTOPAD - MJESEC MOLITVE KRUNICE: preporučamo molitvu 

Gospine krunice – u crkvi svakoga dana u 17:45 sati.  
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 Kako slušati „dosadnu“ propovijed?  

Zahvaljujući propovijedi dobivamo novi uvid i perspektivu, no to nije 
uvijek realno. Što učiniti kada jednostavno ne možete pratiti 

propovijed? (2. dio) 

3. Traži ključnu poruku 

Bez obzira koliko dosadna propovijed bila, sigurno se nalazi barem jedna 
ključna poruka koju možeš ponijeti sa sobom. Trudi se aktivno slušati i 
tražiti neki savjet koji možeš primijeniti u svoj svakodnevni život. Možda 
se poruka nalazi u zaključku neke anegdote koju je svećenik ispričao ili 
neka nova perspektiva na evanđelje koju nisi prije primijetio. Pokušaj ići 
kući nakon svake mise s jednom ključnom porukom iz propovijedi. 

4. Vodi bilješke 

Iako misa nije nikako škola, voditi bilješke je jedan odličan način kako 
pratiti ako se boriš sa slušanjem propovijedi. Uzmi jednu posebnu 
bilježnicu samo za misu i zapiši ono što čuješ na propovijedi. Zapiši koja 
su čitanja dana, koji je svećenik slavio misu, koje su ključne poruke 
propovijedi, tvoje misne nakane i bilo što drugo što smatraš da je bitno. 
Možeš si čak i zapisati napasti koje ti odvlače pažnju kako bi ih priznao i 
znao idući put primijetiti. 

5. Ponovo pročitaj evanđelje 

Ako ništa ne pali i jednostavno ne možeš pratiti propovijed, pročitaj 
ponovo evanđelje. Dok čitaš, pokušaj imati lectio divina kako bi zaista 
mogao nešto pronaći u čitanju. Prvi put kada pročitaš, uoči o kome se radi, 
što se događa, kada, kako, gdje i zašto. Zatim ponovo pročitaj i zapamti 
neku riječ ili rečenicu koja ti se posebno urezala u pamćenje. Razmatraj 
zašto ti je bila posebna. Pitaj Boga što ti želi poručiti kroz tu riječ? Kako ti 
Bog može pomoći da evanđelje primijeniš u svome životu? Na kraju, 
posvijesti si Božju prisutnost i zahvali mu za riječi koje ti je danas dao.  

Idući put kada ćeš biti u napasti odlutati s mislima za vrijeme propovijedi, 
pokušaj neki od ovih savjeta. Možda primijetiš da i ta „dosadna“ 
propovijed je upravo ono što će te nadahnuti da vjernije i hrabrije 
svjedočiš evanđelje. 

DAT

UM 

DAN KALENDAR SAT NAKANA 

25.10. PON 

Obljetnica 

posvete vlastite 

crkve 

18:30 Misa: † Ivan Žnidarec, god.;   

- po nakani za obitelj 

26.10. UTO Albin 

18:30 Misa: † Donka i Vice 

Mandarić; † Marija, Nikola i 

Damir Tomljenović, Mara i 

Jerko Šetka; - na nakanu; † 

Rajka Topić, god.; - na 

nakanu: za ozdravljenje 

Radmile  

27.10.  SRI Bartolomej 18:30 Misa: † ob. Vrbanović 

28.10. ČET Sv. Šimun i Juda 

Tadej 

 18:30 

 

 

 

 19:00 

Misa: † duše u čistilištu;  

† fra Stipe Čirko, Darinka 

Ozimec; 

† p. Tadej  

Klanjanje pred Presvetim 

29.10. PET Narcis 18:30 Misa: † Marija, god. i 

Stjepan Pajtak, Jana Tot;            

† Adolf i Ernestina Begić, 

Ivan Samaržija, Vlado Tresk 

30.10. SUB Marcijan 12:00 

18:30 

Krštenje:  Tena 

Misa: † Violeta Frok i obitelj, 

ob. Andrea i Hrženjak 

31.10. NED 

TRIDESET I 

PRVA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7:30 

 

  9:30 

 

11:00 

18:30 

Misa: † Marija i Jakov Licul 

i obitelj, ob. Sloković 

Misa: † ob. Grubeša i 

Karačić 

Misa: ŽUPNA 

Misa: - na nakanu za 

zdravlje, sretan porod i mir u 

obitelji 


