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ŽUPNE OBAVIJESTI 
 

 Vjeronauk za prvopričesnike: ponedjeljkom. 

 Vjeronauk za krizmanike: srijedom i četvrtkom. 

 Zajednica obitelji: subotom u 10:00 sati. 

 Vjeronauk za mlade (srednjoškolce i studente): nedjeljom u 19:30 sati. 

 Kateheza za odrasle: petkom u 19:15 sati. 

 XXII. Biblijsko bdjenje: 2. ožujka 

 Oratorij za djecu: 12. ožujka. 

 Križni put: petkom i nedjeljom u 17:50 sati. 

************************************************************************************ 

Ljudi će te htjeti naučiti kako mrziti, ali ti nauči opraštati i voljeti druge. 

Ljudi će te htjeti naučiti kako povrijediti drugoga, ali ti nauči kako pomoći drugome 
i kako biti dobra osoba. 

Ljudi će te htjeti naučiti kako prevariti drugoga, ali ti nauči kako živjeti u istini i 
kako biti zahvalan na onome što imaš. 

Ljudi će te htjeti naučiti mnogim lošim stvarima, ali ti nauči činiti samo ono što ti 
srce govori da je dobro. 

Ljudi će te učiti da drugog čovjeka cijeniš po izvanjskoj ljepoti. I da je vrijedan onaj 
koji je mlad, atletski građen, ima puno prijatelja, bogat, ali ti gledaj samo ima li 
dobro srce i ništa više. 

Ne slušaj savjete ljudi koji žive u strahu, bijesu i ljubomori. Ne brini za njih. Neka te 
ne vole zbog toga kakav si, nek te kritiziraju, nek ti se smiju. Dopusti im to. To što 
rade ne pripada tebi, nego će se vratiti njima. Budi slobodan, budi svoj i razvijaj 
svoju osjetljivost, svoju strast i ostvari svoje snove. 

A što se tiče ljepote, ... čovjek dobrog srca, bez obzira kako izgleda i što ima, najljepši 

je čovjek na svijetu. (Maciej Wiszniewski) 

*************************************************************************** 

„Poslanje je Crkve da navještanjem Isusa Krista odgaja ljude za kulturu života i 
civilizaciju ljubavi.” kardinal Franjo Kuharić 

Župni listić župe  

NAVJEŠTENJA B. D. MARIJE 

VELIKA GORICA 
Godina VII, Broj 133., 27. veljače 2022. 

Osma nedjelja kroz godinu 
Lk 6, 39-45 Iz obilja srca usta govore  
Isus govori o slikama truna i grede. Bog ne osuđuje nas, ni mi ne 
smijemo osuđivati bližnje koji imaju u očima samo trun. Međutim vidi 
se da je lako vidjeti tuđe pogreške. Kako je onda lako suditi i osuditi 
nekoga. Pri tome ostajemo slijepi za svoje pogreške. Kako lako 
zaboravimo vlastite propuste. A budemo itekako osjetljivi za tuđe. 
Prednost dajemo sebi. Lako je reći da problem nije u meni nego negdje 
drugdje. Isus nas uči da ne idemo okolo kritizirajući i gledajući mane 
drugih, nego da radimo najprije na sebi. Neka nam Duh Sveti pomogne 
da budemo strpljivi prema drugima, da budemo strpljivi u učenju i 
ponizni u savjetovanju.  Najvažnije je učiti od Učitelja, a to znači 
pristajati uz Njega. On je mjera svim svojim nasljednicima. O 
prijateljstvu s Njime sve ovisi. Isus je jedini koji može učiniti svijet i 
dobrim i svetim. A mi možemo pomoći budemo li marljivi polaznici 
njegove škole.  

Prva korizmena nedjelja 
LK 4, 1-13 Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan.  
Isus prolazi kušnju. Đavao ga kuša u temeljnim ljudskim potrebama.  
Prvom kušnjom Sotona želi od Isusa da pretvori kamenje u kruh. Kruh 
je simbol materijalnih i duhovnih stvarnosti koje su nam potrebne za 
život. Iza te želje krije se opasnost sve podrediti zemaljskim 
vrijednostima. Isus je odgovorio kako čovjek ne živi samo od 
zemaljskih vrijednosti nego i od Božje riječi. Druga kušnja stavlja pred 
Isusa, a i svakog od nas opasnost tražiti slavu i priznanje od ljudi. Svaki 
čovjek želi biti viđen i poštovan. Ali što se sve čini za prolaznu slavu? 
Treća kušnja je kušnja moći. Svaki čovjek želi nešto moći učini. Moći 
vladati sobom, stvarima i događajima oko sebe. Dobro je dok netko 
svoju moć stavlja u službu za druge ali je strašno kad se moć 
zloupotrijebi. Krist je u pustinji odlučno rekao trostruki "ne". odbija 
ropstvo kruhu, ne želi iskušavati dobrotu Božju i odriče se moći. S 
Isusom i mi možemo pobijediti đavla. Za pomoć si uzmimo riječi 
Svetoga pisma  i zazovimo Ime Isusovo.   

http://www.navjestenje.hr
mailto:zupa.navjestenja.b.d.marije@zg.t-com.hr


OSMA NEDJELJA KROZ GODINU 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 

28.2.2022. 

Roman, 
Bogoljub, Vikica  

07:00 
18:30 

+ Nikica Gajski i ++ roditelji  

+ Marica Mirenić  

Utorak 
1.3.2022. 

Feliks, Albin, 
Hadrijan 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
2.3.2022. 

PEPELNICA 07:00 
18:30 

+ Danica, Danijel i Jurica Šandor 
+ Marina Skrbin 

Četvrtak 
3.3.2022. 

Katarina, Marin, 
Marinko 

07:00 
18:30 

+ Zlatko Pavlović, god. i + iz ob. Majhen 
Za obraćenje djece 

Petak 
4.3.2022. 

Kazimir, Eugen, 
Natko  

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
5.3.2022. 

Teofil, Lucije, 
Vedran, Hadrijan 

07:00 
19:30 

+ Mijo Baćak 
Na nakanu za duhovna zvanja 

Prva 
korizmena 
nedjelja 
6.3.2022. 

Ruža, Koleta, 
Agneta, 
Zvjezdana, 
Viktor, Marcijan  

07:00 

09:00 

10:15 

11:30 

18:30   

+ Štefica Plepelić 

Majci Božjoj za zdravlje kćeri 

Župna 

+ Juraj Poturić 
+ Marica i Nikola Ilenić i + Stjepan Pavleković 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA 
Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 
7.3.2022. 

Perpetua, Felicita, 
Vječna, Efrem 

07:00 
18:30 

+ Ivan, Kaja i Željko Bašić 
+ Stjepan Mirenić i + Juraj Jurman  

Utorak 
8.3.2022. 

Ivan, Boško, Ivša, 
Filomen, Poncije 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
9.3.2022. 

Franciska, 
Franjka, Fanika 

07:00 
 

18:30  

+ Dinko i Marija Bijažić i svi ++iz. ob. i za duše 
u čistilištu 

+ Iva Ćurić  

Četvrtak 
10.3..2022. 

Emil, Makarije, 
Kajo, Simplicije 

07:00 
18:30 

+ Kruno Cerovski i svi ++ iz obitelji  
+ Branko i Marica Krepek, god. 

Petak 
11.3.2022. 

Tvrko, Blanka, 
Kandid 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
12.3.2022. 

Bernard, Budislav, 
Fina  

07:00 
18:30 
19:30 

+ Ankica, god. i Josip Fabečić i svi + iz ob. Mihanović 

Na nakanu 
+ Jasna Brcković 

Druga 
korizmena 
nedjelja 
13.3..2022 

Patricija Sabina, 
Rozalija, Ratka, 
Kristina 

07:00 
09:00 
10:15 
11:30 
18:30   

+ Vilma i Rudolf Hrup 
+ Stipan i Ruža Baćak 
Župna 
+ Zvonko i Kata Šojat 
+ Janja Baković 

 

Biblijska zajednica Navještenje, 20 godina zajedništva! 

„Gospodine, hvala ti za ovaj dan, hvala za još jedan susret utorkom kada nas okupljaš oko 

svoje Riječi. Daruj nam svoga Duha da tvoju riječ možemo razumjeti i živjeti po njoj.“ 

Ovim riječima započinju svoj susret članovi Biblijske zajednice „Navještenje“, okupljeni 

oko Božje riječi.  I tako već dvadeset godina. 

„ A kad dođe utorak, oni sa svojom Biblijom kreću prema „Nazaretu“, kući susreta, gdje 

sa braćom i sestrama lome Riječ, uzimaju njenu čest kako bi živjeli s njom i po njoj.“ Iva 

Svoje prve susrete započela je Biblijska zajednica nakon II. Biblijskog bdjenja. A, tko su to 

članovi Biblijske zajednice? To su braća i sestre kojima je gorjelo srce dok se proglašavala 

Božja riječ u crkvi Navještenja BDM.  

 „Jer iskustvo Biblijskog bdjenja potiče na dublju, svakodnevnu životnu komunikaciju s 

Bogom. Poziva na obraćenje, koje traje dok čovjek živi. Zato je potrebno svakodnevno 

bdjeti i počinjati uvijek  ispočetka. Kao i u prispodobi o sijaču, i ovo sjeme iskustva snage  

Božje riječi i Božje ljubavi, poniklo na Biblijskom bdjenju, može usahnuti. Apostol Jakov 

opominje: -Budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe.- (Jak 

1,22).“ Iz knjige Biblijsko bdjenje 

Biblijsko bdjenje svojim plodovima duhovnog razbuđivanja i buđenje zanosa za 

nadnaravnim životom milosti, rodilo je plodom osnivanja Biblijske zajednice. 

 „ I dok je riječ Božja odjekivala u crkvi Navještenja, čitanjem Biblije od korica do korica, 2 

205 sati, i pritom se za ambonom izmijenilo 4 410 čitača, dok su tekle suze radosnice, dok 

su  lomljena srca zacjeljivala, osnažena vjerom , nadom i ljubavlju Božjom, Biblijska 

zajednica svjedočila je tomu, radovala se tomu i rasla s tim.“ Mirjana 

Dvadeset godina, lijep je to broj godina u kojem se okuplja zajednica. Dakako, te godine 

donijele su mnoge promjene. Neke članove život odnosi u druge gradove, neki su se 

preselili u vječnu domovinu, no mnogi su i dalje prisutni i rado se susreću i dalje utorkom. 

Naravno došli su i novi članovi. Radujemo im se i vjerujemo da će Gospodin nastaviti to 

djelo ljubavi i pozivati uvijek nove članove. 

A svi se zajedno  radujmo novom XXII. Bdjenju u našoj župi Navještenja BDM. 

       Biblijska zajednica 

 

 


