
 

 
SVETE MISE:         radnim danom (još ovaj tjedan) u: 18.30 sati   

                             nedjeljom u: 8, 9.30, 11.00 i 18.30 sati  

 

 

■ pobožnost sv. Josipu – svake srijede u 18 sati 

■ pobožnost Milosrdnom Isusu - ponedjeljkom u 17.45  

■ pobožnost Schőnstattskoj Gospi - svake 3. srijede u mjesecu u 17.45  

■ molitva ružarija - svake prve subote u mjesecu u 16.30 

■ zajedničko klanjanje – petkom nakon večernje mise 

■ pobožnost bl. Drinskim mučenicama – svakog 15. u mjesecu u 17.45 
 

» za potrebe uređenja pastoralnog centra, žiro račun:  HR0323600001101894223  
» za potrebe župnog Caritasa, žiro račun:  HR1123600001501074784 « 

 
Radno vrijeme župnog ureda: uto – pet  10.00 – 12.00 i 17.00 – 18.30 sati 

Radno vrijeme župnog Caritasa: četvrtkom od 17.30 - 18.30 sati

 
Izdaje: ŽUPA SVIH SVETIH, Trg D. Domjanića 10 – 10360 Sesvete 

Tel. 01/2001-605; Fax. 01/2020766, e-mail: zupa.svih.svetih@zg.t-com.hr  
internet adresa: www.svisveti.hr  

odgovara: preč. Mario Migles, župnik                        SESVETE TISAK 
 

Godina XVI. Broj 629.   27. siječnja 2019. 

Danas se ispunilo ovo Pismo Lk 1,1-4; 4,14-21 

U današnjem evanđelju možemo vidjeti 

Isusovu tvrdnju da je On taj Mesija kojega je 

prorok Izaija nekada navijestio. Nema 

kršćanima koji u to ne vjeruje, a i Duh Božji  

koji kroz Isusa djeluje izaziva našu posebnu 

pažnju. On ga je potaknuo da dođe u svoj 

rodni kraj i predstavi nešto novo i 

neuobičajeno, a to je  pružiti nadu protiv 

svake nade siromasima,  čudesno liječiti 

bolesne itd. Krist je toga istoga Duha dao i 

nama po sakramentima. I baš je to 

najzanimljivije u tekstu jer bi prema tome i mi trebali činiti takva djela 

kakva je Krist činio. Možda ne možemo činiti ista takva poput Krista, ali 

neka budu snažna. No često su nikakva. U čemu je  problem? Zašto u našim 

životima djelovanje Duha nije tako uočljivo? Ako nam se On daje u 

sakramentima, pogotovo u Krštenju i Potvrdi, onda je očito da problem nije 

u njemu nego u nama koji smo ga primili, ali ne i uočili, a još manje 

poslušali. Najčešća zapreka tome je naša navika da prakticiramo odnose s 

Bogom bez da nas oni mijenjaju. A tu je na djelu lijenost, strah, sebičnost, 

oholost, indiferentnost i sl. Dok je suprotnost tome, redovito mu 

posvećivanje svojega vremena i pozornosti. Crkva nam o tome često govori 

na mnogim mjestima, a naše je da s takvim čvrstim i vjerskim životom 

započnemo sada i ovdje. Duh Božji nam se daje te je spreman djelovati u 

našim životima, ali istovremeno poštuje našu slobodnu volju da mu to 

dopustimo. Samo je na nama što ćemo od toga odabrati. 

PON 
28.01.
2019. 

Sv. Toma 
Akvinski 

 18.30 
 Ivan Horvat, Đurđica i Damir     

   Pezo 

UTO 
29.01.
2019. 

Valerije, Tvrtko  18.30 ● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SRI 
30.01.
2019. 

Gordana, Tina  18.30 
 Ilija i Ružica Zubak; Ivka Maras;  

   Pejo, Anica i Marko Barišić 

ČET 
31.01.
2019. 

Sv. Ivan Bosco 18.30  Marinko Lukač i Marija Ćurković 

PET 
01.02.
2019. 

Brigita, 
Miroslav 

 18.30 ● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SUB 
02.02.
2019. 

PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO 

SVIJEĆNICA 

  9.00 

 
 18.30 

 Matija Kezerić, Jakov i Apolonija       
   Kolenković i ob. 
 ob. Travner, Prša i Lukačević 

NED 
03.02.
2019. 

ČETVRTA 
NEDJELJA 

KROZ 
GODINU 

Sv. Blaž, Sv. Vlaho 

8.00 
9.30 

11.00 
18.30 

 Danica Jazvo i Ante Knez 
 Juko, Mara i Andrija Lukač i ob.  

● PUČKA SVETA MISA 
 Josip Kralj 

mailto:zupa.svih.svetih@zg.t-com.hr
http://www.svisveti.hr/


 

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE 
 

 

 

Što je katekizam? Katekizam je kratki sažetak kršćanskog nauka. 

Katekizam Katoličke Crkve je pisan u narativnom obliku i ima četiri 

glavna dijela: apostolsko vjerovanje (vjera koju ispovijedamo); 

sakramenti (otajstva vjere koja slavimo); kreposti, blaženstva i zapovijedi 

(vjera koju živimo); i molitva, osobito Gospodnja molitva (vjera koju 

molimo).  

Kako je KKC nastao? Nastajanje prvih katekizama možemo smjestiti u 

16. stoljeće, kao potreba za sustavnim naukom vjernika.  

Zašto je nastao? Ulaskom protestantskih reformatora među vjernike i 

naučavanjem protestantskog nauka, katolička Crkva je napravila razne 

katekizme koji su se koristili za pouku vjernika. Sustavni nauk je stvaran 

kao odgovor i tumačenje raznih pogrješnih razumijevanja vjere, raznih 

krivovjerja i nesuglasja. Razumljivo je da nauk Katoličke Crkve nije nastao 

u trenu, on nije bio stvar trenutka i proizvoljnosti. Stalna propitkivanja 

tražila su odgovore. 

Ima li danas potrebe i koristi od katekizma? Pomoć vjernicima da 

budu na pravom putu, danas je jednako važno kao i u prošlosti. Kruženje 

svakojakih „informacija“ je nezaustavljivo. Posebno virtualni svijet „nudi“ 

razne „informacije“ koje ulaze u vjerničku svakodnevicu bez provjere 

pravovjernosti. Tu je temeljna vrijednost  katekizma, kao sustavan i 

jezgrovit nauk katoličke Crkve, za vjernika katolika, na jednom mjestu!!!  

Treba li katolik koristiti katekizam? Danas nije drugačije vrijeme, iako 

je doživljaj da jeste, vjernici su potrebni jasnoće svoga vjerovanja. 

Naravno, vrijednost katekizma se kroz protok vremena samo može 

povećavati zbog brzine i širine „informacija“ i neistina koje često zvuče 

vrlo primamljivo i logično. Često katolik na vrlo jednostavna i banalna 

pitanja o svojoj vjeri ne nalazi prave odgovore. Vjerojatno nema katolika 

koji se nije našao pred pitanjem ili više njih gdje nije znao što je ispravno i 

istinito. Tu nastupa Katekizam Katoličke Crkve, kao siguran i nepresušan 

izvor nauka Crkve od njenog ustanovljenja do danas! 

ŽUPNI VJERONAUK ZA KRIZMANIKE I 

PRVOPRIČESNIKE 

Započinjemo ovaj tjedan prema već poznatom rasporedu 

stoga molimo Krizmanike i Prvopričesnike da ozbiljno shvate 

dolazak na svetu misu i župni vjeronauk jer se u protivnom 

sakramenti ne mogu primiti. 
 

 

 

 

SVETE MISE RADNIM DANOM  

 do petka, 01. veljače 

slave se samo navečer u 18:30 sati  
 

 

 

 

Uredovno vrijeme  

od utorka do petka 

9.00 – 12.00  i  17.00 – 18.30 
 

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK 

Sesvete, župa Svih svetih  

25 - 29. ožujka u 19.30 sati – 2001 605 

 

PRIJAVE  ISKLJUČIVO U ŽUPNIM UREDIMA OSOBNO ILI 

TELEFONOM 
 

BLAGDAN PRIKAZANJA GOSPODINOVA 

SVIJEĆNICA  

Subota, 2. veljače 

Svete mise su u 9.00 i 18.30 sati 
Svijeće ćete moći nabaviti na ulasku u crkvu, a sav prilog  

koji je dobrovoljni ide za obnovu naše crkve. 
 

BIBLIJSKI SUSRET – srijeda u 19. 00 sati 

DVORANA EMAUS 

Upoznajmo Bibliju i naučimo promišljati uz biblijske 

tekstove. 


