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14. nedjelja „kroz godinu“ 

U središtu je današnjeg evanđeoskog odlomka, koji nam je zapisao sveti Luka 

evanđelist, poslanje sedamdesetdvojice učenika. To je poprilično veliki broj učenika 

koje Isus odjednom određuje za misionarsku službu i šalje ih po dvojicu. Razmotrimo 

stoga kroz nekoliko misli što to Isus čini kad poziva k sebi sedamdesetdvojicu učenika 

i kamo ih zapravo šalje. Razmatrajući evanđeoski odlomak, uočavao da Isus šalje svoje 

učenike da navijeste radosnu vijest spasenja i donesu mir tamo gdje budu išli. Pritom ih 

Isus upozorava da valja voditi računa da neće svugdje biti prihvaćeni niti će im biti 

jednostavno i lagano posvjedočiti Radosnu vijest i navijestiti mir koji je svima potreban. 

Stoga poslanje učenika nije nimalo jednostavno ni lagano. Štoviše, ono je zahtjevno i 

iziskuje određeni napor od učenika, koji nailaze čak i na nerazumijevanje onih kojima 

ih Isus šalje.  

Ne znamo točno poimence o kojim se sve učenicima radi jer nam se nigdje ne navode 

njihova imena. S druge pak strane, ne znamo ni tona mjesta, niti su nam navedeni nazivi 

mjesta na koja ih Isus šalje. Zasigurno da nam ti podaci zapravo i nisu toliko važni te ih 

ni sam evanđelist luka ne bilježi u svojim zapisima. Ono što je važno jest poziv i poslanje 

sedamdesetdvojice te poruka o kraljevstvu Božjem koju oni naviještaju, a to je poruka 

mira i spasenja koja je svima upućena. 

U pozivu sedamdesetdvojice učenika uočavamo, dakle, nekoliko elemenata. Tako Isus 

„odredi“ sedamdesetdvojicu učenika, kako nam bilježi sveti Luka, te ih šalje po dvojicu. 

Zanimljivo je uočiti da su u ono vrijeme bile dovoljne dvije osobe kako bi se njihov 

iskaz smatrao vjerodostojnim. Zbog toga Isus i šalje svoje učenike po dvojicu kako bi 

njihovo svjedočanstvo bilo istinito i vjerodostojno. Nadalje, Isus u poslanju učenika nje 

oklijevao, nije se premišljao, nego ih određuje i daje im zadaću što trebaju činiti. Odredio 

ih je i dao im ovlasti da budu njegovi glasnici. Budući da ih šalje u mjesta gdje je i sam 

kanio doći, učenici su zapravo pripremali put za Gospodina u tim mjestima, išli su pred 

njim. Tako je Isus zapravo po njima dolazio do mnogih. 

Međutim, uočimo da je prva i temeljna zadaća za učenike bila molitva. Isus ih prije 

svega poziva i potiče na molitvu. Time im daje do znanja da je njihovo djelovanje 

zapravo u Božjoj ruci. Bog je onaj koji djeluje preko njih. Zbog toga je važno odmah na 

početku djelovanja sve predati u Božje ruke. Tek nakon toga ih šalje dajući im upute što 

trebaju i kako činiti. 



 

    2. 

U poslanju učenika uočavamo još jedan element: Isus ih poziva da ništa ne nose sa 

sobom na put. Ne trebaju biti ni sa čime opterećeni, ništa im ne treba skrenuti pozornost 

s onoga što treba biti u središtu njihova poslanja, a to je naviještanje Kraljevstva Božjeg. 

Ne nositi ništa na put koji nije bio nimalo lak ujedno je i znak pouzdanja u povjerenja u 

Boga. Učenici se trebaju usredotočiti na svoje poslanje, a ne biti opterećeni nepotrebnim 

stvarima. Isus ne želi da oni budu opterećeni bilo kakvim ovozemaljskim stvarima te im 

zbog toga daje upute da ništa ne nose sa sobom. 

Često puta smo i mi sami opterećeni nepotrebnim stvarima o svom svakodnevnom 

životu, a Gospodin i nas poziva da prepoznamo i odbacimo ono što nas opterećuje i što 

je nepotrebno. Svi smo mi pozvani ponajprije moliti za navjestitelje Riječi Božje, ali 

smo pozvani i sami biti navjestitelji. Isus i danas preko svakoga od nas želi doći do 

mnogih koji ga još nisu upoznali. Štoviše, pozvani smo biti ne samo  navjestitelji, nego 

i širitelji Božje riječi, svjedoci i navjestitelji Kristova mira u svojim obiteljima, na 

radnome mjestu, u mjestu u kojem živimo, među ljudima koje susrećemo u svome 

svakodnevnom životu. Upravo takvo življenje i svjedočenje donosi radost kakvu su 

imali učenici po završetku svoga djelovanja. Učenici dolaze radosni zbog svjedočenja i 

naviještanja te dijele iskustva svoga svjedočenja. Molimo stoga Gospodina da i mi 

budemo radosni navjestitelji i radosni svjedoci njegove Riječi i njegova kraljevstva 

ljubavi i mira. Neka Gospodin svrati svoj mir na nas, na naše obitelji, na našu domovinu 

i na čitav svijet. Amen! 

 
U mjesecu lipnju u našoj je župi kršteno četvero djece. Kršteni su: 

1. BORNA DRAGANIĆ, sin Vilima Draganić i Ivane r. Bohar iz Svetoga 

Križa, Obrankovićeva 2B. Njegov je krsni kum Kristijan Pintar; 

2. ANA BELLA FINDRIK, kći Maria Findrik i Katarine r. Jurić iz Trstenika, 

Ante Kovačića 2A, a njezini su kumovi Katarina i Robert Jurić; 

3. LORENA TURKALJ, kći Brune Turkalj i Klaudie r. Coner, iz Hrastine, M. 

Tita 10, a njezina je kuma Martina Kos; i 

4. VITO BLAŽANIN, sin Tina Blažanin i Anamarije Ranković r. Popović, 

također iz Hrastine, Hrastinska 48. Njegovi su kumovi Ana i Krešimir 

Cvitković. ČESTITAMO!!! 

U mjesecu lipnju imali smo i jedno vjenčanje. Vjenčali su se: 

MARKO KOVAČIĆ, sin +Vinka Kovačić i Ljerke r. Pušić iz Trstenika, Ante 

Kovačića 15, i 

KRISTINA POLUNDAK, kći Milivoja Polundak i Gordane r. Domek, također iz 

Trstenika, a sada nastanjena na adresi A. Kovačića 15. Njihovi su svjedoci na 

vjenčanju bili Božidar Topol i Daniela Dragan. ČESTITAMO!!! 

Nažalost, i u lipnju smo imali sprovode. Umrle su tri osobe: 

1. KATARINA KAPUSTA r. Pavlović (88), Brdovečka 89, Sveti Križ; 

2. MARIJA POLJAK r. Kolarić (92), Dubravička 60, Vukovo Selo; i 

3. VLADIMIR LACKOVIĆ (74), A. Mihanovića 16, Bijela Gorica. 

Pokoj vječni daruj im, Gospodine! 



3. 

Prošla je polovica godine. Do sada je u našoj župi u ovoj godini kršteno 13-ero 

djece, dok je u cijeloj 2021. godini kršteno svega 14-ero djece. Do sada je u ovoj 

godini vjenčano šest parova mladenaca, dok ih je  prošle cijele godine bilo osam. 

Umrlih je opet puno. Prošle je godine u našoj župi umrla 41 osoba, a u prvih šest 

mjeseci ove godine već su umrle 22 osobe! Nažalost, opet veliki broj njih bez 

ikakvih sakramenata! Samo četiri osobe (od 22 umrle) primile su barem 

bolesničko pomazanje prije smrti! Često su bolesne osobe krive što odbijaju 

sakrament, a nažalost često su krivi i ukućani koji im ni u bolnici (kad su već 

postali svjesni da će bolesnik umrijeti) nisu pozvali svećenika i omogućili 

sakramente umirućih! Nažalost, previše je onih koji umiru u grijehu! To je velika 

opomena nama koji ostajemo! Učinimo više za naše bolesnike! 

Već po običaju, pri kraju ljeta, i ove ćemo godine upisivati nove kandidate za Prvi 

Pričest i Krizmu slijedeće godine. Kako bi mogli na vrijeme početi vjeronaučnu 

pripravu, već sada lijepo molim roditelje čija će djeca ove jeseni krenuti u treći 

razred osnovne škole, ako žele da se pripremaju za Prvu Pričest, da ih od Velike 

Gospe, 15. kolovoza upišu među kandidate! Isto vrijedi i za roditelje čija će djeca 

najesen krenuti u 8. razred osnovne škole, da ih upišu ukoliko žele da se 

pripremaju i pri kraju iduće školske godine pristupe sakramentu svete Potvrde, 

Krizme ili Firme. Svima želim toplo i ugodno ljeto, da možemo odmoreni najesen 

s puno žara i odgovornosti krenuti u novi početak! 

 Već po običaju, tijekom ljeta ćemo organizirati i tri važna hodočašća. Prvo 

će biti u subotu, 30. srpnja Majci Božjoj na Trsat. Budući će neki tijekom 

srpnja biti na godišnjem odmoru, karte za ovo lijepo hodočašće već su u 

prodaji i za sada je već prodano trideset karata. Cijena je ipak ista, iako je 

gorivo jako puno poskupjelo od lani i iznosi samo 100 kuna. Po običaju, prije 

podne ćemo provesti u svetištu na Trsatu, a poslije podne na plaži na otoku 

Krku! Nemojte čekati zadnji čas, tko kupi kartu, osigurano mu je mjesto u 

autobusu, a karte će se prodavati do popunjenja autobusa. 

 

Pokušat ćemo i ove godine organizirati autobus za naše župno hodočašće na 

Mariju Bistricu. Na Mariju Bistricu hodočastimo u subotu, 20. kolovoza i karte će 

biti dostupne već na kraju mjeseca srpnja. Također, na početku mjeseca rujna 

pokušat ćemo organizirati hodočašće u Ludbreg. I za to hodočašće karte će se 

prodavati već od početka mjeseca kolovoza. Javite se na vrijeme! 

Nemojte zaboraviti, tijekom ljeta, kroz sedmi i osmi mjesec, svete mise 

nedjeljom će biti u 8 i u 9,30 sati! 

 



4. 

Nažalost, radi moje bolesti prošli tjedan u utorak nije bila misa za Josipu (god.) i 
Franju Glogović te pokojnike iz obitelji Glogović, Ivša i Klokočar, pa će ta misa 
biti ovaj tjedan u srijedu, 6. srpnja u 19 sati. Također misa koja je trebala biti u 
petak, 1. srpnja bit će ovaj petak, 8. srpnja u 19 sati. Svi oni koji obdržavaju 
pobožnost prvih petaka moći će se ispovijediti tijekom klanjanja u ponedjeljak, 
4. srpnja od 18 sati! Toga je dana naše godišnje župno klanjanje, koje ćemo 
započeti u 18 sati izlaganjem Presvetog Oltarskog Sakramenta na naš oltar, a 
onda će uslijediti posebni molitveno meditativni program koji će trajati do 19 sati. 
Tada će se privremeno Presveto spremiti u Svetohranište, kako bi u 19 sati 
započela sv. misa koju će predvoditi i propovijedati Vlč. Alen Vrbek. Po 
završetku svete mise, opet ćemo izložiti Presveto, izmoliti nekoliko molitava i 
imati uobičajeni blagoslov s Presvetim! Ovo je važan dan za našu župu. Mi uime 
cijele naše zagrebačke nadbiskupije toga dana Bogu dajemo zadovoljštinu za 
sve grijehe našega naroda, zahvaljujemo Isusu za njegovu euharistijsku 
prisutnost pod prilikama kruha i vina. A imamo itekako za što moliti: molimo za 
mir u Ukrajini, molimo za obraćenje psovača, molimo za nerođene, molimo za 
duše u čistilištu, molimo za naše obitelji… 

                  

PON 
4. VII. Elizabeta 

Portugalska 

18h 
19h 
Marija Gorica 

K L A N J A N J E 
Na više nakana 

UTO 5. VII. 
Ćiril 

19h 
Marija Gorica 

+ Stjepan Hotko, uz rođendan 

SRI 

6. VII. 

Marija Goretti 

19h 
Marija Gorica 

+ Josipa (god.) i Franjo Glogović i 
pok. iz Obit. Glogović, Ivša i 
Klokočar 

ČET 7. VII. Vilibald   

PET 
8. VII. 

Akvila i Priscila 
19h 
Marija Gorica 

Zajednička sv. Misa 

SUB 9. VII. 
Marija od 
Propetog Isusa 
Petković 

19h 
Marija Gorica 

+ Marija i Nikola Pernar i Ivan 
Kodžoman 

NED 
10. 
VII. 

15. 
nedjelja 
„kroz 
godinu“ 

8h 
 
 
9,30h 
Marija 
Gorica 

+ Anica (uz rođendan) i Ninoslav 
Pernar 
 

ŽUPNA SV.  M I S A 

U petak, 8. srpnja u 19 sati u našoj crkvi imamo misu za ove pokojnike:  
Mira (god.) Orešnik, Ivan i Željko Orešnik, Franjo, Đurđa, Josip i Marija 
Lukša i Obitelj. 

Izdaje: ŽUPA Pohoda B.D.M – MARIJA GORICA 
Tel. 01/3395-848; 098/452-192; stjepan.baric@yahoo.com 

glavni  urednik: vlč. Stjepan Barić, župnik 


