
ŽUPNI OGLASI: 

 Iduće nedjelje svete mise su prema redovitom rasporedu: 7.30h, 9h, 11h 

i 19h te u Cvetkoviću u 9.30h. Također tada je misa i na Donjoj Reki u 11h 

kao i Ključko proštenje u 8h, 9h, 11 i 17h. 

 U ponedjeljak Udruga sv. Vinka Pulskog ima svoj susret u 19h. 

 Krsni razgovori – od ove pastoralne godine prve srijede u mjesecu bit će 

susret roditelja i kumova djece koja će u narednom razdoblju biti 

krštena. Prvi takav susret bit će ove srijede 7. rujna u 19.30h. 

 U četvrtak je SVETKOVINA MALE GOSPE te su mise u 7h i 19h, a u 

Cvetkoviću u 9.30h. Proštenje je u Volavju i Pribiću.  

 ZARUČNIČKI TEČAJ održat će se u našoj župi 19. – 23. rujna. Prijave su 

obavezne putem poveznice: https://www.e-zupe.com/prijave/zupa-

jastrebarsko/zarucnicki-tecaj 

 Sakramentu ispovijedi možete pristupiti prije svake svete mise. 

 Proteklog tjedna Božjim djetetom postao je: Luka Pučar (sin Vladimira i 

Ivane rođ. Kozlovac, V. Mačeka 30). Molimo za njegov duhovni rast! 

 Ovoga tjedna oprostili smo se od našeg župljanina: Vlade Brajaka ( rođ. 

1948., V. Nazora 31). Pokoj vječni daruj mu, Gospodine… 

 Župni ured radi prema redovitom rasporedu: ponedjeljkom 8.30-10h, a 

od utorka do petka 8.30-10h te 17-18h. U radno vrijeme župnog ureda 

slobodno se obratite i na telefon 01/6281-756 ili preko e-mail adrese župe 

(zupni.ured.sv.nikole@zg.t-com.hr). Župni ured ne radi vikendom i 

blagdanima te ovaj tjedan iznimno u ponedjeljak radi dekanatskog sastanka 

u Krašiću! 
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ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. NIKOLE BISKUPA 
JASTREBARSKO  

4. – 11. 9. 2022. 

23. NEDJELJA KROZ GODINU 
4. RUJNA 2022. 

 

  

Lk 14, 25-33 

Tko se ne odrekne 
svega što odrekne 
ne može biti moj 

učenik. 

Zrnje… 

 Svjedoci smo kako su tijekom čitave 

povijesti u Crkvi nastajale različite strukture 

koji su u određenom kraćem ili dužem 

razdoblju bile djelotvorno sredstvo 

evangelizacije, ali došlo je vrijeme kada to 

više nisu. Jednostavno su izvršile svoje 

poslanje i potrebno ih je zamijeniti novima. 

 Međutim, onima koji su svoj identitet 

čvrsto vezali uz posjedovanje tih struktura , 

kao što se identitet svakoga čovjeka 

prirodno veže uz oca i majku, muža, ženu i 

djecu teško se toga odreći. To je potpuno 

razumljivo, ali Isus od onoga tko želi biti 

njegov učenik, traži upravo to da se odrekne 

svega što posjeduje. 



RASPORED SVETIH MISA 
5. – 11. 9. 2022. 

PONEDJELJAK, 5. 9. sv. Majka Terezija 

7h   + Jadranka Salopek 

UTORAK, 6. 9., Zaharija prorok 
19h 1) Stjepan i pok iz ob. Matijević 2) Stevica, god., i Goran Kovačić 3) Vlado 
Brajak, 7. dan 

SRIJEDA, 7. 9., sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik 

19h + Stjepan i Ana Konosić, Petar i Zora Hačko 

ČETVRTAK, 8. 9., ROĐENJE BDM – MALA GOSPA 

7h 
19h 1) Marijanka i Nikola Mikšić 2) Željko Rubinić, god., i ob. 3) Darko Zoretić 
god. i Dragica Štefičić 
Cvetković 9.30h 

PETAK, 9. 9., sv. Petar Claver 

19h 1) Ilija Rodić, god. 2) Ivan, god., Vinšćak i roditelji 3) Franca i Franjo 
Lacković, god. 

SUBOTA, 10. 9., sv. Nikola Tolentinski 

7.30h + Pavao Budinšćak 

NEDJELJA, 11. 9., DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 
7.30h  + Dragutin, god., i Vjekoslava Muđer, 30. dan  
9h       + preč. Stjepan Rožanković 
11h     ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE 
19h     + Mladen Pavlić, god. 
Cvetković 9.30h 
Donja Reka 11h 
 

 
RIJEČI MUDROSTI 

Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti... (Mudr 9,17) 

 Mnogi ljudi uđu pa iziđu iz tvojega života, ali samo pravi prijatelji ostave 

trag u tvojemu srcu. 

 Ako te tko prevari jednom, to je njegova pogrješka. Ako te prevari i drugi 

put, to je tvoja pogrješka. 

 Veliki umovi raspravljaju o zamislima. Prosječni umovi raspravljaju o 

događajima. Mali umovi raspravljaju o ljudima. 

 Bog svakoj ptici daje hranu, ali joj ne ubacuje hranu u 

gnijezdo. 

 Onaj koji izgubi novac, izgubio je mnogo. Onaj koji izgubi prijatelja, izgubio 

je još više. Onaj koji izgubi vjeru, izgubio je sve. 

 Lijepi mladi ljudi djela su prirode, ali lijepi stari ljudi djela su umjetnika.  

 Uči iz pogrješaka drugih! Ne ćeš toliko dugo živjeti da ih baš sve i sam 

napraviš. 

 Jezik zapravo uopće nije težak, ali ga samo malo ljudi može držati (za 

zubima). 

 Znanje ponajprije upućuje na poznavanje kakva predmeta, pojma, teorije 

ili vještine, stoga se ono može razumjeti, shvatiti i naučiti. No, sa znanjem se ne 

mora živjeti. S mudrošću je drugačije, s njom se živi jer mudrost se stječe 

cijeloga života; onomu tko ju traži, mudrost dolazi svakoga dana. Suvremeni 

čovjek ima znanja, vještine i volje da stekne dobra koja želi u svojemu životu, 

ali rijetko kada ima mudrosti da potom zastane i raduje se životu. Pred mudrošću 

života sama zastaje svaka ljudska mudrost. Osim one koja kaže: Početak je 

mudrosti strah Gospodnji. 


