
Molitva za Sinodu 
 
Bože, svemogući i dobri Oče! 
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova, 
da bismo bili tvoj sveti narod. 
Otvori nam srce nadi i milosti Sinode 
kao tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma 
naše svete Zagrebačke Crkve, 
da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi 
koja prihvaća, oprašta i spašava. 
  
Gospodine Isuse, Dobri pastiru! 
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake. 
Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode, 
kao put novoga navještaja Radosne vijesti. 
Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad 
za tvojom riječju i da je svjedoče životom, 
preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva. 
 Duše Sveti, dare Ljubavi! 
Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri. 
U srcima svih vjernika, pobudi iskrenu želju za solidarnošću, 
kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi. 
Podari nam snagu svjedočenja; 
budi zalog našega jedinstva, 
izvor utjehe i nade te sigurnost prepoznavanja istine! 
  
Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve! 
U zajedništvu sa svetima koji su nosili Evan elje 
u hrvatskoj Domovini, 
prati naše korake, 
da bismo zajedno živjeli doga aj Sinode 
kao dar nove Pedesetnice 
kako bi svaka kršćanska zajednica 
postala kvascem čovječnijega društva. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
Amen. 
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" Ne možete služiti Bogu i bogatstvu " 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:  
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da 
mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi račun o svom 
upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim 
kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam 
što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva dužnike svoga 
gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru mojemu?' On 
reče: 'Sto bata ulja.' A on će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.' 
Zatim reče drugomu: 'A ti, koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ pšenice.' Kaže mu: 
'Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.' I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što 
snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova 
svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga 
nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a 
tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u 
nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, 
tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga 
mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti 
Bogu i bogatstvu.« 

Riječ Gospodnja. (Lk 16, 1-13) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Isus zove na vjerno upravljanje 

U današnjem evanđelju imamo parabolu o svjetovnom upravljanju s tri izreke primjene 
ove parabole u kontekstu prve Crkve. Isus se ne divi upraviteljevu nepoštenju, nego 
odlučnosti i maštovitosti pri ovladavanju vlastitom situacijom. On zove "sinove svjetlosti" 
da budu poduzetni i okretni u življenju za kraljevstvo Božje, poput ovoga upravitelja koji 
na vrijeme predviđa doba krize u zemaljskom životu. Isus nas podsjeća da ne možemo 
služiti Bogu i bogatsvu. Trbamo se služiti materijalnim dobrima kao sredstvom prema 
uzvišenom cilju, a ne kao ciljem u sebi. Samo smo upravitelji gospodarevih materijalnih 
dobara i prirodnih darova koje nam je udijelio bez naše predhodne zasluge.  
Pitanja za tiho razmišljanje: 
1.Jesam li rob svojih sposobnosti i svoga novca? 

.Obezvrjeđuju li me kao čovjeka i vjernika novac, karijera, posjed? 



Sveti Terencije, biskup III. stoljeće  
Sveti Terencije, zaštitnik Pesara, bio je porijeklom iz Panonije današnje 
Mađarske , koju su Rimljani osvojili sedme g. poslije Krista. Ubijen je radi 
svoje kršćanske vjere, na mjestu zvanu "acqua mala", nedaleko Pesara, 

. g. u jestu Foglia, na granici između Pesara i Urbina. Ondje se nalazi 
trajna žila sumporne vode, koja ne samo što izvire i u najvećim sušama, 
već je više puta bila skretana i zatirana, ali se uvijek ponovno pojavljivala. 
Nazivaju je "vodom svetoga Terencija", jer se drži da je tu ubijen, dok mu 
je tijelo kasnije bačeno u obližnje izvorište iz kojega izvire "acqua mala", a 
koje danas više ne postoji, jer je dolina ispunjena zbog poljoprivrednih 
zahvata, koji su usljedili. Nakon nekoliko premještaja, svečevo je tijelo 
polovinom VI. stoljeća preneseno u kriptu nove mjesne katedrale. Ime je 
svakako latinskoga porijekla, a ima značenje: onaj koji pripada mjestu 
Terentumu; ili jednostavno: mekan, vlažan, osjetljiv. 

OBAVIJESTI 
 

x Djeca ., . i . razreda podići će prazne upisnice u nedjelju 02. 
listopada te ih popunjene vratiti u nedjelju  09. listopada.  

x Sve potrebne informacije glede župne kateheze djeca će dobiti na 
vrijeme. To se odnosi na raspored i vrijeme župne kateheze. 

x Od . rujna večernje sv mise u utorak, petak i nedjeljom su u 
18:00 sati 

x U petak 30. rujna 2016. u 18:30 biti će susret čitača pa molimo sve 
zainteresirane da se odazovu. 

x "4  dana za život" miroljubivo molitveno bdijenje od 28. rujna do 
6. studenog 2016. svaki dan u 24 hrvatska grada! 

x Vjeronauk za prvopričesnike:  
9:00 - 9:45 sati - 3.a. i 3.b Grabrik i B. Seljan 
10:30 - 11:15 sati - 3.c. i 3.d. Grabrik i Dubovac 
9:45 - 10:30 - proba dječjeg zbora 

 
 
 
 
 

MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 19. rujna do 25. rujna 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

19.09. 
Sv.Januarije, 
biskup i mučenik 
Ponedjeljak 

07:30 
- Mijo, Bara i Ivan 

Trgovčić; zahvala za dar 
života 

20.09. 

Sv. Andrija Kim i 
Pavao i drugovi 
mučenici 
Utorak 

18:00 
+ na nakanu; Dora 

Klanfar; Barka Klokočki i 
Stjepan Furdek 

21.09. 
Sv. Matej apostol 
Srijeda 

07:30 + Milan Radošević 

22.09. 
Emerita, Mauricije 
Četvrtak 

07:30 
+ Ivan Banić i ob. Banić, 

Janko i ob. Lovrić 

23.09. 
Sv. Pio iz Pietrelcine, 
prezbiter 
Petak 

18:00 
+ob. Jarnjević, Ivan 

Veselić 

24.09. 
Pacifik, Antun Marija  
Subota 

07:30 
18:00 

- Roza Pešut i Josip Vinski 
vjenčanje: Benić-Uzelac 

25.09. 
Dvadeset i šesta kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 

10:30 
18:00 

 
 
 

- Maksimilijan Vaupot, 
Janko, Mara i Josip 

Mihalić; Leonida Abramić 
- župna sveta misa 

+ Antun Šlat i Bara 
Starešinić, Darko 

Trgovčić; Mara i Šime 
Mihić 
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