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Odgovara: Norbert Ivan Koprivec, ŽUPNIK 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

Župni vjeronauk: 
TREĆI  RAZREDI: ponedjeljak, 3. listopada. 
O. Š. Habdelić i Hribar u 9:00 ili 15:00 sati.  
O. Š. Kvaternik i Kumičić u 10:00 ili 14:00 sati. 
OSMI RAZREDI: Utorak, srijeda i četvrtak (4., 5.  i 6. listopada). 
Srednjoškolski vjeronauk—utorak 4. listopada u 20:30. 

Studentski vjeronauk—četvrtak 6. listopada u 20:30. 
Vjeronauk za odrasle: petak, 28. listopada u 19:30. 

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

Ministrantski susreti—subotom u 8:30. 

Zajednica obitelji—subotom u 10:00. 

Biblijska zajednica—utorkom nakon večernje svete mise. 
Zbor mladih—probe srijedom u 20:30. 

Mješoviti zbor –probe četvrtkom u 20:00. 
Mali zbor—proba 1. listopada u 15:00 sati u crkvi. 

Sveta misa za Domovinu—srijeda 28. rujna u 18:30. 

Cjelodnevno euh. klanjanje—četvrtak 29. rujna.  
Đakonsko ređenje u Zagrebu—8. listopada u crkvi Sv. Ivana XXIII. 

Đakonsko ređenje fra Ivana Malića (novo redovničko ime je 
Venancije)- u Mostaru u listopadu 2022. godine,. 

' Zajedno na putu vjere i mira' - hodočašće u Sloveniju na susret 
Slovenaca, Hrvata i Mađara, 8. listopada u Beltincima.   
****************************************************************** 

Sveta ispovijed: utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota pola sata prije 
Svete mise. Nedjeljom:prije i za vrijeme svetih misa.  
Uredovno vrijeme župnog ureda:  

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: od 8:00—11:00 sati 
Utorak, srijeda i četvrtak: od 16:30—18:00 sati 

Župni listić župe  

NAVJEŠTENJA B. D. MARIJE 

VELIKA GORICA 
Godina VII, Broj 146., 25. rujna 2022. 

Dvadeset i šesta nedjelje kroz godinu 
 Lk 16, 19-31 Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a 
ti se mučiš  

Isus u današnjoj prispodobi govori o bezimenom bogatašu  i siromahu koji ima 
ime—Lazar. Lazar i bogataš stoje pred nama i postavljaju nam pitanja o našem 
ponašanju danas. Ova prispodoba poziva na obraćenje i mijenjanje 
nepravednih odnosa. Sv. Bazilije je zapisao:" Kruh koji vam pretječe jest kruh 
ogladnjeloga; odijelo obješeno u vašem ormaru odijelo je onoga koji je gol; 
cipele koje ne nosite obuća su onoga koji je bos; novac koji skrivate novac je 
sirotinje. A djela ljubavi koja ne vršite jesu djela nepravde koju činite." Ako i 
nemamo materijalnih mogućnosti, možemo činiti djela ljubavi. Vjera nije plod 
velikih riječi ili izvanrednih događaja, već malih ali konkretnih djela ljubavi 
prema bližnjemu. Sv. Pavao nas poziva: „Težimo za pravednošću, 
pobožnošću, vjerom i ljubavlju kako bismo osvojili vječni život.“ Taj život ne 
može ostarjeti, već traje i uvijek je nov. Nikada nemojmo zatvoriti oči i srce za 
potrebe siromaha oko nas. Neće jedan pojedinac riješiti siromaštvo cijeloga 
svijeta, ali jedan po jedan, usrećit će mnogo siromašnih, a time ćemo si 
osigurati put prema vječnim nebeskim dobrima.  

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu 
Lk 17, 5-10 O da imate vjere!  
Kakva je naša vjera? Kako vjerovati? Apostoli mole Isusa da im umnoži vjeru.  
Isus apostolima, a po njima i nama, govori da molimo za kakvoću vjere. 
Evanđelje se može podijeliti u dva dijela: govor o vjeri i služenju Apostoli mole 
da im Isus umnoži vjeru. Isus govor o gorušičinom zrnu; nije riječ o količini 
nego o kvaliteti vjere. To znači: vjera koja je utemeljena na promjeni duha i 
srca. Vjera koja se temelji na potpunom pouzdanju u Boga. Život po vjeri znači 
služiti. Služiti ne iz koristoljublja nego iz osjećaja dužnosti koja je oplemenjena 
ljubavlju prema svome gospodaru. Služiti Isusu iz čiste ljubavi a ne iz interesa 
tražeći neke privilegije ili zasluge. …Voditi nas mora čista ljubav; potrebna je 
ustrajnost u vjeri svakog dana. Vjeruju i apostoli i farizeji. U čemu je razlika? 
Farizeji ne mole za vjeru, oni misle da im je Bog  dužan zbog njihove „vjere“. 
Za vjeru je potrebna poniznost i služenje. To su shvatili apostoli; u vjeri su 
služili Bogu i bližnjima. Božja riječ nas poziva na osobno promišljanje o vjeri te 
prihvaćanje Kistova nauka i njegova primjera.  Zato molimo Boga da nam 
pročisti vjeru kako bi se temeljila na ljubavi i zahvalnosti.  

http://www.navjestenje.hr
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DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 

26.9.2022. 

Kuzma, Damjan, 
Kresencije, Gideon 

07:00 
18:30 

Na nakanu 

+ Ana i Stjepan Pejak 

Utorak 
27.9.2022. 

Vinko, Vincent, 
Vinka, Vincenta 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
28.9.2022. 

Većeslav, Vjenceslav, 
Lovro, Lovorka 

07:00 
18:30 

+ Alojz, Anđelina, Adela i Filip 
+ Željko Črnjak god. i svi ++ iz obitelji 

Četvrtak 
29.9.2022. 

Mihael, Rafael, 
Gabriel 

07:00 
18:30 

+ Mijo Kušević 
+ Katarina i Šimun Ceković i svi ++ iz ob. 
Ceković i Kušević 

Petak 
30.9.2022. 

Jeronim, Jerko, Jerka, 
Grgur, Časlav 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
1.10..2022. 

Terezija, Tereza, 
Terza, Zita 

07:00 
19:30  

+Robert Lončar, Natalija Kolbas, Iva Lončar 

Na nakanu za obitelji 

Dvadeset i 
sedma 
nedjelja kroz 
godinu 

2.10.2022. 

Anđela, Anđa, 
Anđelko, Stjepan I. 
papa 

07:00 

09:00 

10:15 

11:30 

18:30   

+ Mijo Leskovec 
+ Josip, Dragica, Antun Lacić i ++ ob. Čadi 
Župna  
+ Bosiljka Bekavac 

+ Marija Teskera  

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 
3.10.2022. 

Dionizije, Kandida, 
Svjetlana 

07:00 
18:30 

+ Dragutin i Melanija Gerić 
+ Mara Gršetić 

Utorak 
4.10.2022. 

Franjo, Franka, 
Franciska, Zlata 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
5.10.2022. 

Mauro, Placid, 
Miodrag, Faustina 

07:00 
18:30  

+ Mirko Knapić, god.  
+ Anka Dragila i svi iz obitelji  

Četvrtak 
6.10.2022. 

Bruno, Fides, Vjera, 
Vjerica 

07:00 
18:30 

+ Katica Galeković, god. i svi iz ob. Galeković  
+ Juraj Poturić 

Petak 
7.10.2022. 

Marija, Ruža, 
Rozalija, Roza 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
8.10.2022. 

Šimun, Demetrije, 
Pelagija, Hugo 

07:00 
19:30 

+ Zlatko i Nevenka Galeković  
Na nakanu za duhovna zvanja  

Dvadeset i 
osma 
nedjelja kroz 
godinu 

9.10..2022. 

Dionizije, Denis, 
Ivan, Abraham, Sara, 
Diodor 

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

+ Ankica Čačija 
+ Ljubica i Mato Ilić 
Župna 
+ Vladimir Stepanić, god. 
+ Bogoja Žutina, god. i svi ++ iz obitelji i za 
duše u čistilištu 

+ Dragutin i Melanija Gerić
+ Mara Gršetić
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

+ Mirko Knapić, god. 

Četvrtak + Katica Galeković, god. i . Galeković  
+ Juraj Poturić

Marija, Ruža, Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

Šimun, Demetrije, + Zlatko i Nevenka Galeković 

+ Ankica Čačija
+ Ljubica i Mato Ilić
Župna
+ Vladimir Stepanić, god.
+ Bogoja Žutina, god. i svi ++ iz obitelji i za 
duše u čistilištu

 
 

Homilija u euharistijskome slavlju na 31. velikogoričkom zahvalnom pješačkom hodočašću - 2. dio 

pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško 

Na tragu današnjega Evanđelja lijepo je vidjeti vas, velikogoričke vjernike 
koji ste 31. put došli dati hvalu Bogu po susretu s Marijom. Rado preuzimam 
Apostolove riječi: „Zahvaljujem Bogu za vas…“ Marija nas majčinski uči 
kako čuvati spomen i kako veličati Gospodina. Evanđelist je zapisao da je 
Marija, nakon Isusova rođenja u čudesnoj betlehemskoj noći; nakon pjesme 
anđela i dolaska pastira, u sebi pohranjivala te događaje i prebirala ih u 
svome srcu. Pohranjivala i prebirala događaje, nakon što je s pouzdanjem 
prihvatila Božju riječ, njegovu volju. To je odlika spomena koji prelazi u 
zahvalnost. Marija nas i danas prihvaća i uči kako zahvalno živjeti Kristovu 
blizinu i put spasenja. Teško je sažeti sve o čemu ste vi prebirali, razmišljali i 
razmišljate na ovome hodočašću. Kao što sam u uvodu rekao, puno je 
osobnih nakana, prošnja, nadanja, ali je temelj zajednički, lako poveziv s 
navještajem Radosne vijesti. Nismo li prije trideset i jednu godinu, radujući 
se najprije slobodi i novomu oduševljenju u Hrvatskoj, brzo osjetili bol, 
ranjenosti, isključenost i bespomoćnost? Nismo li vapili da nas se čuje, da 
netko ublaži patnje? Oni koji su to mogli učiniti političkim sredstvima nisu 
učinili puno, ali je bilo puno onih koji su bili u nas milosnim srcem, 
molitvama i darovima. U tim naizgled nevažnim, zanemarivim prostorima 
ljubavi živjelo je i jačalo pouzdanje, živjela je vjera da, kada smo s Bogom, 
makar ne imali ništa imamo dovoljno, imamo sve; živjela je vjera da smo i 
takvi, neprihvaćeni i slabi, jači od nasilja i mržnje neprijatelja. U nevolji i 
potrebi, znajući da Bog „u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube“, 
da Bog pomaže, posebice po ljudima koji su vođeni njegovim Duhom, rođen 
je 'Velikogorički zavjet' kojemu ste ostali vjerni. Netko bi u tome možda 
mogao tražiti i vidjeti stanovitu 'duhovnu trgovinu', logiku uzvrata: 
Gospodine, ispunit ćemo neku obvezu, ako nam pomogneš. No, vaš je zavjet 
nastao iz vjere i ljubavi, iz pouzdanja koje je nalik pouzdanju gubavaca iz 
Evanđelja, koji su vjerovali Isusovoj riječi još dok nije bilo vanjskih znakova 
ozdravljenja. Dosta je zaviriti u povijest i vidjeti što se sve događalo na tijelu 
našega naroda i domovine, koliko je bilo i ima otvorenih rana na tome hodu 
do danas, da bismo vidjeli snagu istoga pouzdanja. Zavjet je postao 
izobiljem novih susreta i zajedništva s Bogom u zajedništvu Crkve. Velika 
Gorica nastavila je svoj hod od ozdravljenja do spasenja koji nam je i danas 
potreban. Prošlost koja nam je bliža učvrstila je sigurnost da nikada ne 
budemo obeshrabreni, jer imamo komu ići, imamo gdje tražiti utjehu i 
zagovor.  

 


