
Župa Navještenja B. D. Marije, Velika Gorica 

Šetalište Franje Lučića 25, 10410 Velika Gorica 
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Odgovara: Norbert Ivan Koprivec, ŽUPNIK 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

 Župna kateheza: 
 Prvopričesnici: ponedjeljak 30. siječnja 

 Krizmanici: utorak 31. siječnja te 1. i 2. veljače. 
 Odrasli: petak 3. veljače u 19:30 sati. 
 Studenti i radnička mladeži: četvrtkom u 20:00 sati. 
 Srednjoškolci: petkom u 20:45 sati. 
************************************************************************************ 

 Pjevanje za prvopričesnike: subotom u 15:00 sati.  
 Probe zbora mladih „Navještenje“: srijedom u 20:30 sati. 
 Probe Mješovitog zbora: četvrtkom u 20:00 sati. 
************************************************************************************ 

 Od 1. do 9. veljače 2023. u Krašiću se slavi velika Devetnica kao 
duhovna priprava za blagdan Stepinčeva. Svaki dan će biti: 

 u 17 sati - križni put na otvorenom 

    u 18 sati - svečana sveta misa  
************************************************************************************ 

 Na Svijećnicu-Prikazanje Gospodinovo svete mise će biti u 7:00, 9:00 
i 18:30.  

 Na spomendan sv. Blaža blagoslov grla bit će nakon svetih misa. 
 Zaručnički tečaj bit će u Nazaretu od 6. do 10. veljače. 

 Svete mise na blagdan BDM Lurdske bit će u 7:00, 11:45 i 19:00 sati. 
Nakon večernje Svete mise bit će procesija sa svijećama. 

 Župa organizira hodočašće u svetišta Austrije, Njemačke i Češke od 
18. do 22. srpnja 2023. Zainteresirani se mogu upisati u župnom 
uredu od 1. veljače.  

******************************************************************* 
"A da sam joj bar imao priliku reći... Pa kako baš danas kad sam htio?" 

Cijeni one ljude koje imaš oko sebe, vjerojatno nisu savršeni, kao ni ti, ali tvoji su... 
Nikad ne znaš koji će trenutak biti posljednji... posljednji pogled, osmijeh, dodir... 
Nikad ne znaš kako će završiti slijedeća priča u vašem životu... 

Župni listić župe  

NAVJEŠTENJA B. D. MARIJE 

VELIKA GORICA 
Godina VIII,  Broj 155., 29. siječnja 2023.  

Četvrta nedjelja kroz godinu 
Mt 5, 1-12a Blago siromasima duhom!  
Isusova blaženstva jezgra su kršćanske vjere već dvije tisuće godina. 
Njime započinje Isusov Govor na gori. Isus učenicima navodi osam 
blaženstava. Blaženstva se ne odnose na one koji su se našli u toj ili 
takvoj situaciji, već na one koji takvu situaciju ne koriste da bi živjeli 
zlo i mržnju, nego da bi živjeli dobro i ljubav. Siromaštvo i bijeda sami 
po sebi nipošto nisu dobro. Grijeh je nekoga osiromašiti. Ali, ako se  
siromaštvo dragovoljno izabere, postaje blagoslov i mogućnost 
neometanog susreta s Bogom i ljudima. Isus nas time uči da ništa na 
ovome svijetu samo po sebi nije niti blagoslov niti prokletstvo, nego da 
nam je sve darovano kao mogućnost. I da smo pozvani tu mogućnost 
iskoristiti za proslavu Boga, dobro bližnjih i spas svoje duše. Mi smo  
Božji  suradnici te smo pozvani koristiti darove koje nam je Bog dao i 
povjerio. Gradimo stoga bolji svijet ispunjen mirom, pravdom i 
međusobnim razumijevanjem. 

Peta nedjelja kroz godinu 
Mt 5,3-16 Vi ste svjetlost svijeta                                                                     
Isus kaže: „Vi ste sol zemlje!“ Vi kršćani imate mogućnost ljudima 
pomoći da steknu ukus za dobar i ispunjen život. Vi kršćani imate 
potencijal nade koji može spriječiti lijenost i tromost duha, rezignaciju 
ljudi. Vi kršćani imate priliku zasoliti neukusnu juhu ravnodušnosti.  
Vjera, ona istinska, vjera srca a ne usana, uvijek u sebi nosi snagu 
svjetla. „Vi ste svjetlost svijeta.“ Vi biste kršćani mogli osvijetliti tamu 
tolike tuge i osamljenosti u svijetu. Vi biste kršćani mogli biti svjetionici 
ispravnog životnog usmjerenja. A jesmo li sol zemlje i svjetlost svijeta? 
Kakva su naša djela? Isus poziva da činimo dobra djela da se po njima 
slavi Otac nebeski. Cilj dobrih djela nije samohvala, nego 'slavljenje 
imena Božjega', priznavanje Boga prisutnog u vjernicima. Učenici su 
pozvani ponajprije kao zajednica da budu sol zemlji i svjetlo svijetu. 
Podržavajući jedni druge u vjernosti Kristu, zajednički postaju vjerniji 
svijetu ako mu neprestano nude ono čime ih Krist obogaćuje. Budimo 
stoga otvoreni prema drugima, poput svjetla u mraku i soli u neslanoj 
hrani.  

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


 ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 

Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 

30.1.2023. 

Martina, Tina, 
Hijacinta, Gordana 

07:00 
18:30 

+ Zlatica i Nikola Braica + Stjepan Lendarić 

+ Stjepan Šipušić Bajec, god. 
Utorak 
31.1.2023. 

Ivan Bosco, Marcela, 
Viktor, Klaudije, Julije 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
1.2.2023. 

Brigita, Gita, 
Miroslav, Sever  

07:00 
18:30 

+ Ana Barinec 
+ Janja Baković 

Četvrtak 
2.2.2023. 

Prikazanje 
Gospodinovo—
Svijećnica , Marija 

07:00 
 

09:00 
18:30 

+ Dragica i Stjepan Vujnović i + iz ob. 
Vujnović i Jurman 
+ Mara i Pavo Mijatović i svi iz obitelji 
+ Marija Gršetić i + Vlado Gršetić 

Petak 
3.2.2023. 

Blaž, Vlaho, Tripun, 
Oskar, Šimun i Ana 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
4.2.2023. 

Marija De Mattias,  
Diodor, Izidor 

07:00 
19:30 

+ Franjo Galeković 
za papu Benedikta XVI. 

5.2.2023. 
Peta nedjelja 
kroz godinu 

Agata, Jagica, Jaga, 
Dobrila, Jagoda, 
Modest 

07:00 

09:00 

10:15 

11:30 

18:30   

+ Adela i Adalbert Lang 

+ Mijo i Ljubica Ilijić 

Župna 

+ Stjepan Klasnić i svi iz obitelji 
+ Stjepan Kos 

PETA NEDJELJA KROZ GODINU 
Datum Kalendar Sat Misna nakana 

Ponedjeljak 
6.2.2023. 

Pavao Miki, Doroteja, 
Silvan 

07:00 
18:30 

+ Juraj Poturić 
+ Tomislav Šarčević 

Utorak 
7.2.2023. 

Pio, Maksim, Julijana, 
Rikard, Držislav 

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Srijeda 
8.2.2023. 

Jeronim, Jozefina, 
Jerko, Mladen 

07:00 
18:30  

+ Juraj Lacković 

+ Ivan Nestić 

Četvrtak 
9.2.2023. 

Skolastika, Apolonija, 
Sabin, Sabina, Zora 

07:00 
18:30 

+ Eta Kurunci 
+ Ivan Bikfa, za ++ iz ob. Kragujević i Žiger 

Petak 
10.2.2023. 

Alojzije Stepinac, 
Vilim, Vjekoslav,  

07:00 
18:30 

Zajedničke nakane 
Zajedničke nakane 

Subota 
11.2.2023. 

BDM Lurdska, 
Marija, Mirjana, Maja 

07:00 
11:45 
19:00 

Za ++ roditelje 
Na nakanu  
Na nakanu za duhovna zvanja 

12.2.2023. 

Šesta 
nedjelja kroz 

godinu 

Zvonimir, Damjan, 
Zvonka, Malecije, 
Eulalija 

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

+ Franjo i Ljuba Čunčić 
+ Ivica Jagnjić, god., Dragutin i Milka Pavlek  
Župna 
+ Saša Podlipnik, god. 
+ Iva i Lovro Martić, god.  

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

+ Zlatica i Nikola Braica + Stjepan Lendarić 

+ Stjepan Šipušić Bajec, god.
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

+ Janja Baković
Četvrtak

—
Svijećnica , Marija

+ Dragica i Stjepan Vujnović i + iz ob. 
Vujnović i Jurman
+ Mara i Pavo Mijatović i svi iz obitelji
+ Marija Gršetić i + Vlado Gršetić

Blaž, Vlaho, Tripun, 
Oskar, Šimun i Ana

Zajedničke nakane
Zajedničke nakane
+ Franjo Galeković

+ Mijo i Ljubica Ilijić
Župna
+ Stjepan Klasnić i svi iz obitelji

+ Juraj Poturić
+ Tomislav Šarčević

Rikard, Držislav
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane
+ Juraj Lacković
+ Ivan Nestić

Četvrtak
+ Ivan Bikfa, za ++ iz ob. Kragujević i Žiger
Zajedničke nakane
Zajedničke nakane

Šesta 
+ Franjo i Ljuba Čunčić
+ Ivica Jagnjić, god., Dragutin i Milka Pavlek  
Župna
+ Saša Podlipnik, god.
+ Iva i Lovro Martić, god. 

 
 Istinita priča sv. Bernardina Sijenskog 

Navezanost na tuđa mišljenja je ogromno opterećenje i velika prepreka na putu prema Bogu koja 
proistječe iz oholosti. Ujedno je i velika napast te poput svakog kumira (idola) može ti uništiti 
život. Nezadovoljstvo svojim životom je također kumir kojeg treba pobijediti, a to može samo 
Bog učiniti u Tvojem životu. Jedino onaj čovjek koji je istinski slobodan od tuđih mišljenja može 
biti istinski usidren u Gospodinu. Takav čovjek je istinski radostan čovjek, bez glume i maski. On 
zna da ono što ga treba zanimati je jedino što Bog misli o njemu i blisko je povezan s Bogom. 
Ova istinita priča nastala je iz pera velikog sveca, sv. Bernardina Sijenskog koji je bio teolog, 
pravnik, izuzetan propovjednik i reformator Reda manje braće.  
Sveti muž, redovnik i magarac  
Pripovijetka nam kazuje da je nekoć živio sveti muž koji je dobro poznavao ovozemne 
stvari te se uvjerio da u životu ne postoji način da se izbjegnu zli ljudski jezici. Jednom 
prilikom rekao je svojemu redovničkom bratu koji mu je po hijerarhiji Reda bio 
podređen:" Sine, dođi sa mnom i uzmi našega magarca. Poslušni redovnik ode, uzme 
magarca, a mladić je išao uz njega pješice. Kada su prolazili kroz mnoštvo ljudi, naišli 
su na blatnjavo mjesto kad začuju: "Pogledajte kako je okrutan prema ovome bratu 
kojemu je naredio da pješice glibi kroz blato, a sam pak jaše na magarcu!" Kada je sveti 
muž čuo te riječi, istog trena sišao je s magarca i na njega posjeo brata, a kada je hodio 
za magarcem, požurivao ga je prijeći kroz blato. Na to se javio i drugi: "Gledajte, kakva 
li čudna čovjeka da ima životinju i u takvoj starosti ide pješice, a dopušta jahati na 
magarcu tome mladiću koji se ne bi ni umorio ni zablatio kad bi on umjesto njega 
hodio. Vjerujte mi, to je lud čovjek, a osim toga obojica bi mogla ići na tom magarcu 
kada bi samo željeli i to bi bilo najbolje." Zatim i sveti muž uzjaše magarca. Kada su 
prevalili dio puta, naišli su na jednog koji je rekao: "Pogledajte ovu dvojicu s 
magarčićem, kako su obojica uzjahali ovu jadnu životinju! Vjerujte mi, ne mare oni 
odviše o njoj! Uopće se ne bih začudio da životinja ugine!" Čuvši to, sveti muž smjesta 
siđe s magarca i isto naloži bratu te su hodeći jedan za drugim vodili magarca 
uzvikujući mu da ide... Kada su već prevalili dio puta, netko dobaci: "Pogledajte ove 
luđake što imaju magarca, a obojica glibe kroz takvo blato!" Vidjevši da ne postoji način 
da ih ostave na miru i da im što god ne predbacuju, sveti muž kaže mlađem bratu: 
"Dosta mi je više toga! Vraćamo se kući." Kada su stigli u svoju samostansku sobicu 
sveti muž je rekao: "Dođi k meni, sine moj! Jesi li obratio pozornost na pouku koju smo 
naučili iz ovog događaja s magarcem?" Brat postavi pitanje: "Na što mislite?" "Nisi li 
primijetio da su ljudi, svaki puta kada smo jahali na magarcu, o nama loše govorili? 
Kada sam ja bio na magarcu, a ti išao pješice, loše su govorili o meni, tvrdeći da sam 
tebe kao mlađega trebao posjesti na magarca. Kada sam sišao s magarca i tebe postavio 
na svoje mjesto, tada su govorili da se ja, starac, trebam uspeti na magarca, a da ti 
mladac, trebaš ići pješice. Kada smo obojica uzjahali i tada su o nama loše govorili da 
smo suviše okrutni prema magarčiću jer njemu to predstavlja preveliki teret. A kada 
smo naposljetku, obojica sišli, ponovno su nas grdili jer je, naime, ludost ići pješice 
kada imaš magarca. Stoga, sine moj, uzmi u obzir ono što ću ti reći: Znaj da čovjek koji 
živi na svijetu, čini dobro koliko samo uzmogne i što god učini, ionako će o njemu loše 
govoriti. Međutim, sine moj, smij se ovome svijetu i neka te on ne uznemirava. Nemoj 
stati na njegovu stranu jer tko bi se god na bilo koji način opredijelio za njega, uvijek bi 
bio na gubitku. Svijet donosi jedino grijeh i stoga mu se samo smij i uvijek čini dobro i 
pusti ljude neka govore što god im volja..." 


