
 

SVETE MISE:         radnim danom u: 7.00 i 18.30 sati  
                             nedjelja: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30 sati  

 

 
 

■ svibanjske pobožnosti – svaki dan u 17.45 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 

■ 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  9.00 – 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 643. 12. svibnja 2019. 

Ja ovcama svojim dajem život vječni  (Iv 10, 27-30) 
Danas kada se snažno ističe važnost slobode i individualnosti Isus 

veli da je On dobri pastir a vjernici njegove ovce. Prema tome 

možemo reći da Isus i nije baš moderan. No pogledajmo 

što se danas događa. Svi nešto žele odbaciti: religiju, 

Boga, moral, žrtvu za drugoga, obitelj … I što se 

događa. Oslobođeni Boga i mnogih moralnih 

načela postajemo robovi potrošnje, trke za 

zaradom, za ugodnostima, nagonima … I 

tako kada te prolazne stvari prođu ostajemo 

prazni, nesretni. Netko će reći: "Nisam ovca!" 

Itekako si ovca, ako dopustiš da te vode strasti 

i požude. Ako ne služimo Bogu, sluge smo i 

robovi grijeha. Zato Isus danas jednostavno 

veli: Ovce moje slušaju glas moj; ja ih 

poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život 

vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Mi 

ćemo se rado prepustiti vodiču ako ne znamo puta u brdima. Prepustit ćemo 

se satelitskom navođenju, ako ne znamo kojim putem stići na odredište. 

Kako se onda ne bismo prepustili Kristu, Dobrom Pastiru koji život svoj 

daje za nas i vodi nas putem vječnosti. A na koncu još kaže: I nitko ih neće 

ugrabiti iz moje ruke. To je naša snaga i naša sigurnost, slabi smo ljudi. 

Zamamnosti ovoga svijeta okružuju nas. Nitko od nas nije imun na grijeh. 

Osjećamo kako u nama ima i strasti i početaka grijeha. Čini nam se da je 

tako malo potrebno da učinimo ovu ili onu ludost. A ponekad to itekako 

učinimo. Međutim, uz nas je Kristova snaga i njegova milost. On ne želi 

dopustiti da nas iz njegove ruke otme grijeh i strast. Zato se obilno služimo 

molitvom i njegovim sakramentima koji nas jačaju u borbi protiv zla i koji 

nam daju uvijek novu snagu da činimo dobro. I još nešto. Danas se na 

poseban način sjećamo današnjih pastira Crkve. Molimo za svoje biskupe i 

svećenike da zajedno sa svima nama ne skrenu s puta evanđelja nego da svi 

zajedno slijedimo Krista jedinog Velikog svećenika i našega Pastira. 

PON 
13.05.

2019. 

Gospa 

Fatimska 
18.30 

 Katarina Prodanić i Božidar 

Šambarek-Kuković 

UTO 
14.05.

2019 

Sv. Matija 

apostol 

7.00 

 
18.30 

 Matija, Marija, Julka, Ivan i Vlado 

Štimec 
● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SRI 
15.05.

2019 

Solinski i 

Bleiburg 
mučenici 

7.00 

 
18.30 

 Dragica Jačmenjak 

 Marija i Josip Hegedić 
 Ivan Hrgović 

ČET 
16.05.

2019 
Ivan Nepomuk 

7.00 

18.30 

 Srećko, Anica i Mate Rajić 

 Bože i Gordana Zorić 

PET 
17.05.

2019 
Paškal 

7.00 

18.30 

 ob. Hrnčić 

● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SUB 
18.05.

2019. 
Feliks 

7.00 

18.30 

 Kata i Ivan Vujica 

- 

NED 
19.05.
2019. 

5. USKRSNA 
NEDJELJA 

HRT prijenos u  

10 sati 

8.00 

 
 

10.00 

 
 

18.30 

 Marija, Rok i Stjepan Mesiček 

 Slavko, Marija i Ana Šlogar 
 

 Ivan i Ivana Ivančan i ob. 

 Zora Kišur i ob. 
 

 ob. Travner, Prša i Lukačević 

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


 
 

ČOVJEKOV ODGOVOR BOGU –  VJERUJEMO 
 

Vjera je osobni čin: slobodan čovjekov odgovor na poziv Boga koji se 
objavljuje. Ipak vjera nije osamljen čin. Nitko ne može sam vjerovati, kao 
što nitko ne može sam živjeti. Nitko sam sebi nije dao vjere, kao što si nitko 
sam nije dao života. Vjernik je vjeru primio od drugih i drugima je mora 
prenijeti. Naša ljubav prema Isusu i ljudima tjera nas, da drugima govorimo 
o svojoj vjeri. Na taj način svaki je vjernik kao kolut u dugu lancu onih koji 
vjeruju. Ja ne mogu vjerovati, ako nisam podržan vjerom drugih, a svojom 
vjerom pridonosim da se podupre vjera drugih. "Vjerujem": to je vjera Crkve 
kako je svaki vjernik, osobito u času Krštenja, ispovijeda osobno. 
"Vjerujemo": to je vjera Crkve, kako je ispovijedaju biskupi sabrani na 
Saboru ili općenitije, vjernici okupljeni na liturgijskom slavlju. "Vjerujem": 
tako govori također Crkva, naša Majka, koja odgovara Bogu svojom vjerom 
te i nas uči govoriti: "Vjerujem","Vjerujemo". KKC 
 

Tekst katekizma donosi toliko važnih tvrdnji koje često vjernici ne 
razumiju. Znamo li da čovjek ne može vjerovati sam ili da vjeru mora 
prenijeti drugima? Koja suprotnost od našeg „živi i pusti druge da žive!“, 
čime sebi stvaramo prostor za uzmak u naviještanju evanđelja. Poznata 
biblijska, „Zar sam ja čuvar brata svojega?“  
Još jedna važnost koje nismo svjesni i ne činimo dovoljno, pokazuje se 
kroz nerazumijevanje da je svaki vjernik oruđe u božjim rukama, da ne 
možemo reći da se to nas ne tiče. Misterij vjere se upravo vidi u nama i po 
nama ljudima i našoj vjeri. Apostoli su dobili poslanje da navještaju Riječ 
Božju po cijelome svijetu, a to poslanje naviještanja, poslanje glasnika 
nemaju samo biskupi i crkvena hijerarhija. Kada laik uđe u zajedništvo 
Božjeg naroda svojim krštenjem i osobno ili zajednica u njegovo ime 
ispovIjeda svoju vjeru riječju Vjerujem, ne može izaći izvan mreže kojom 
je ulovljen u milosrđe Božje. Put vjernika tada ima samo jedan pravac koji 
slijedi put Učitelja, put potpunog darivanja sebe za drugoga. 
Važno je znati da ne može postojati osobna vjera, vjera koja vidi jedino 
odraz u ogledalu, vjera koja slavi sebeljublje, jer ako je takva naša vjera 
onda smo jako pogriješili. Tada je potrebno pozorno pročitati tekst iz 
katekizma i korijenito napraviti promjenu. Što prije da ne zakasnimo! 

 
 

  DUHOVNA OBNOVA  

Srijeda, 15. svibnja nakon večernje mise 

„Tri izljeva Duha svetoga u životu apostola Petra“ 

 

 

KRIZMANICI SU ZAVRŠILI SVOJ REDOVITI VJERONAUK STOGA IH NADALJE 
POZIVAMO NA SREDNJOŠKOLSKE SUSRETE VEĆ OD OVOG PETKA U 

20.30 SATI U DVORANI EMAUS. 
 

Pozivamo vas na svakodnevnu molitvu u tišini prije blagdana 

Duhova - navečer u 20.30 sati u pastoralnom centru. 

Molitva je za sve uzraste 
 

ŽUPNI VJERONAUK 

Prvopričesnici redovito 

Svi peti razredi - subota u 11 sati u dvorani Emaus 

Prvi i drugi razredi - subota u 11 sati u PC-u 
 

 

PRIJENOS MISE NA HRT-u 

Nedjelja, 19. svibnja u 10.00 sati 
 

 

U nedjelju su mise: 

8.00, 10.00  i 18.30 sati 

 

Osim svih odraslih osobito pozivamo ovogodišnje 

Prvopričesnike i Krizmanike. 
 

Sljedeće nam nedjelje na večernju misu 

dolazi časna sestra Vedrana Ljubić 

(KBLJ) i progovorit će nam o misiji u 

Ugandi gdje djeluje i pomaže ljudima u 

potrebi. Nakon svetih misa prikupljat ćemo 

prilog za tu misiju. 
 

Svim majkama, bakama, prabakama želimo sretan i 
blagoslovljen majčin dan ! 


