
 

Dragi župljani,  
nedavnom proslavom blagdana Svih svetih ušli smo u mjesec studeni. Mjesec u 
kojem svoje molitve posebno usmjeravamo prema nebeskoj Crkvi, poznatim i 
nepoznatim svecima te prema svim našim dragim pokojnima koji žive u 
Kraljevstvu nebeskom! 

 

KRISTE KRALJU, MOLI ZA NAS! 



U ono vrijeme: 
Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca 
i upita ga: »Koja je zapovijed prva od 
sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, 
Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin 
je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga 
svojega iz svega srca svojega, i iz sve 
duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz 
sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga 
bližnjega kao sebe samoga. Nema 
druge zapovijedi veće od tih.«  
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, 
učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, 
nema drugoga osim njega. Njega 
ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i 
iz sve snage i ljubiti bližnjega kao 
sebe samoga – više je nego sve 
paljenice i žrtve.« 
Kad Isus vidje kako je pametno 
odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od 
kraljevstva Božjega!« I nitko se više 
nije usuđivao pitati ga. Riječ Gospodnja. 

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: 
»Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, 
prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama;  proždiru kuće udovičke, još pod 
izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«  
Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi 
bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan 
kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica 
ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a 
ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.« 
Riječ Gospodnja. 

EVANĐELJE: 



Na području naše župe, 14. listopada, na dan rođenja Alekse 
Kokića priređeno je svečano obilježavanje dodjele imena 
ulice po ovom hrvatskom svećeniku i književniku. Aleksa je 
rođen 1913. godine u Subotici, gdje je završio i osnovnu 
školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Travniku, 
gdje je pohađao Isusovačku gimnaziju. Studij bogoslovije 
završio je u Zagrebu. Nakon što se zaredio, postaje 
župnikom u Župi sv. Roka u rodnoj Subotici. Nedugo zatim 
odlučuje se za novi studij te upisuje slavistiku. Iako ga je 
smrt snašla jako mladoga, u 27. godini života na odsluženju 
vojnog roka u Cetinju, iza sebe je ostavio mnoga djela. 

U njegovu pjesništvu ističe se ljubav prema bačkom 
krajoliku (ravnici i zlatnim klasovima), a često se pojavljuju svjetonazorski, domoljubni i 
socijalni motivi. Primjećivao je društvene nepravde i gospodarske poteškoće, a bio je 
veliki zagovornik hrvatstva Bunjevaca, kojima je i sam pripadao. O tome posebno 
svjedoče njegovi stihovi u pjesmi „Hrvati bili smo uvijek” na ploči u Subotici, postavljenoj 
povodom 250. obljetnice doseljenja bunjevačkih Hrvata. Na nadgrobnoj ploči Alekse stoji 
veliki natpis „Pjesnik bunjevačkih bijelih salaša”. Šteta je što nas je ovaj pjesnik morao 
napustiti tako mlad.  

 

BAČKA 

Ravna plodna i bez kraja 
mriši brazda, poljski cvit, 
nebo plavo puno sjaja, 
vedre pisme, sriće svit. 

 

Konji bisno putem lete, 
bili salaš obasjan; 

žitnu krunu cura plete, 
momak kosi raspivan. 

Frula svira, stado ćuti, 
šumi dračov drvored, 
zrnje se kao zlato žuti, 

grožđe zrije, kapa med. 
 

Ravna plodna i bez kraja, 
žitom, cvićem mriši sva: 
to je Bačka – kutić raja, 
to je zemlja ponosna… 

 

Subotica, 1936. 

ALEKSA KOKIĆ 



Naša župa Uznesenja Blažene Djevice Marije prepoznata je upravo kao najstarija 
među zagrebačkim župama. Višestoljetno postojanje ove župe od prvih 
naseljavanja do danas svjedoči o dubokim korijenima Crkve u našem narodu. 
Povijest župe Stenjevec seže daleko u prošlost, a prema poznatim dokumentima, 
obuhvaća razdoblje prve polovice 14. stoljeća. Naselje Stenjevec postojalo je još 
od antičkog doba, što nam svjedoče mnogi arheološki nalazi, te brojni pisani 
dokumenti. Prema tome, prvi spomen župe možemo smjestiti u daleku prošlost, 
iako nam iz tog vremena nedostaju dokumenti. Tako se ona spominje prvi put u 
popisu župa Zagrebačke biskupije iz godine 1334. koji je sastavio gorički 
arhiđakon Ivan i uvrstio ga u Statut Zagrebačkog kaptola. To su ujedno i jedini 
podaci o župi Stenjevec iz tog doba. Opseg župe također je nepoznat, ali može se 
zaključiti da je obuhvaćala područje od Save do Medvednice, od Vrapča do 
Susedgrada i Bistre, odnosno pokrivala je vjerojatno područje stenjevečke općine, 
jedne od sedam upravnih jedinica vlastelinstva susedgradskog, koju je činilo 
devet sela: Ivanec, Krapinski Brod, Dolje, Dolec, Stenjevec, Belšinec, Borčec, 
Posavje i Otok. Župa u Stenjevcu usko je povezana s poviješću brojnih velikaških 
potomaka porodice Ače (Aghe, Ache) kojoj je Ladislav Arpadović II. (1162.-1163.) 
dao velike posjede oko Medvednice da bi zaštitio njezine najvažnije prijelaze. 
Patronatstvo crkve i župne kuće postoji još od prvih kršćanskih vremena, a 
uključuje brigu i zaštitu materijalnih dobara. Odluka Toledskog sabora (655.) 
donosi pravo svjetovnjacima da nakon gradnje pojedine crkve imaju povlašteno 
pravo predlagati i svećenika po svojoj odluci. Takva praksa upravljanja pokazala 
je i svoje negativne strane pa je Tridentski sabor (1546.-1563.) donio odluku o 
nepriznavanju pokroviteljstva onih koji nemaju pravovaljanu dokumentaciju. U 
Hrvatskoj je također poznata praksa pokroviteljstva nad crkvama još od početaka 
kršćanstva među Hrvatima. Pokroviteljsko pravo potpomognuto državnim 
propisima dolazi do izražaja u predjozefinsko doba i u vrijeme jozefinizma, kada 
je 1782. u Beču osnovana jedinstvena „Vjerozakonska zaklada“ za čitavo 
Habsburško carstvo. Kralj Leopld I (1657.-1705.) 7. travnja 1701. određuje 
dekretom opće i upravne odnose Katoličke Crkve u državi. Za kraljevine Ugarsku, 
Hrvatsku i Slavoniju određuje da župni patroni trebaju popravljati crkve, dotirati 
župnike i svećenike, dok je dužnost biskupa osnivanje sjemeništa za svećenički 
red. Karlo VI. 7. ožujka 1733. nadopunjuje ovu odluku time da su vlastela, u 
mjestima gdje postoje župni i učiteljski stan, dužna održavati te zgrade, a ako ih 
nema, a postoji potreba za njima, treba ih izgraditi. Dužnost pokroviteljstva svake 
župe donesena je dvorskim ukazom 1. srpnja 1788. U 19. stoljeću doneseno je više 

POČETNI RAZVOJ ŽUPE STENJEVEC 



uredbi o patronatu 
župa koje uključuju 
građevnu dužnost 
crkava, tj. način 
uzdržavanja iz vlastitih 
sredstava i imovine 
odnosno građevnu 
dužnost patrona (ako 
se crkva ne može sama 
uzdržavati od svoje 
imovine, onda su to 
dužni patroni). Patron 
je bio dužan nabavljati 
glavni oltar, 
najnužniju crkvenu 
odjeću, nužni crkveni 
inventar i posvećeno 
crkveno posuđe. Ti 
propisi točno određuju 
obveze patrona ili 
kolatora, župnika i 
župljana, i to u svim 
građevnim poslovima 
oko crkve, župnog 
dvora, gospodarskih 
zgrada i slično. 

Sklapanjem Konkordata 18. kolovoza 1855. car Franjo Josip i njegovi nasljednici 
dobili su pravo imenovanja kanonika i župnika čije su nadarbine podvrgnute 
pokroviteljskom pravu „Vjerozakonske i Naukovne zaklade“. Početkom 19. 
stoljeća osiromašeno plemstvo pokušavalo se osloboditi pokroviteljstva, a 
posebno nakon ukinuća kmetstva 1848. Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo, 
jedno od najvećih u Hrvatskoj, zaslužno je za patronat župne crkve u Stenjevcu. 
Godine 1298. vlasnici tog vlastelinstva, pripadnici porodice Akha, dijelili su se u 11. 
loza ili obitelji. Te godine razdijelili su se u dvije grupe: jedna je imala sjedište u 
Gornjoj Stubici, a druga u Susedgradu te su joj pripadali posjedi oko Susedgrada i 
Donje Stubice. U 16. stoljeću Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo razdijelilo se na 
pedesetak vlastelinstava. Crkva u Stenjevcu pod patronatom je vlasnika 
jugoistočnog dijela susedgradsko-stubičkog posjeda. Tamo se formiralo posebno 



vlastelinstvo Ogled ili Stenjevečko vlastelinstvo sa sjedištem u Stenjevcu gornjem. 
Jedan od važnijih događaja u povijesnom razvoju župe Stenjevec jest da je 14. 
travnja 1752. Régina pl. Rauch, kći Sigismunda i Ane r. Jelačić, prodala posjed 
Stenjevec Petru Troilu barunu Sermage. Kao prvi patroni župe Uznesenja Bl. Dj. 
Marije u Stenjevcu spominju se Čikulini godine 1695., vlasnici Susedgrada. Sve do 
prestanka kolatorstva u župi godine 1939., kolatori ili patroni imali su značajnu 
ulogu u vjerskom životu i povijesnom razvoju župe Stenjevec.  

Ksenija Čičak, podaci preuzeti iz knjige „ŽUPA UZNESENJA MARIJINA STENJEVEC“, 
Zagreb – Stenjevec 1985. 

Spomendan svete Cecilije, zaštitnice glazbe i glazbenika, a posebno onih koji svojim 
glazbenim umijećem pridonose ljepoti svete mise i drugih liturgijskih slavlja, slavimo 22. 
studenoga. 

MOLITVA SVETOJ CECILIJI 

Sveta Cecilijo, koja si svojim životom i mučeništvom pjevala hvale Gospodnje, i koju Crkva 
časti kao zaštitnicu glazbe i pjevanja, pomozi nam svjedočiti našim glasom i zvukom naših 
instrumenata, onu radost srca koja nam dolazi od vršenja Božje volje, i iz ispravnog 
življenja našeg kršćanskog ideala. 

Pomozi nam dostojno animirati svetu Liturgiju, iz koje izvire život Crkve, svjesni važnosti 
naše službe. Darujemo ti napore i radosti našeg rada, da bi ih ti položila u ruke Djevice 
Marije, kao skladnu pjesmu ljubavi za njezina Sina Isusa. Amen. 

SVETA CECILIJA 



Europski susret mladih koji organizira zajednica iz Taizéa 
održava se 41. put, i to u Madridu od 28. prosinca 2018. do 
1. siječnja 2019. Europski je susret Hodočašće povjerenja na 
zemlji na kojem mladi, između ostalog, na kraju godine 
zajedno u molitvi i druženju dočekuju novu godinu. Na 
Susretu sudjeluju mladi iz Europe, ali i svijeta te je on 
ekumenskoga karaktera. Hrvati su godinama nakon 
Poljaka i Ukrajinaca najveća skupina mladih koja dolazi na 

Susret, a tako će, vjerujemo biti i ovaj put. 

Sudjelovanje na Europskome susretu mladih jedan je od najljepših načina kako mladi 
vjernik može provesti novogodišnje blagdane. Mladi tijekom susreta imaju priliku 
upoznati druge kulture i narode, razgovarati s njima o vjeri u jedinoga Boga, družiti se te 
svakoga dana sudjelovati u molitvama pjevajući pjesme u duhu Taizéa.  

Nemoj previše razmišljati, samo se odvaži! Daj svoje povjerenje Bogu i kreni na put. A ako 
ne znaš s kime krenuti, prijaviti se možeš sa župom Bezgrešnog začeća BDM, Malešnica-
Oranice. Na putu do Madrida prespavat ćemo u Francuskoj i provesti popodne u 
marijanskome svetištu Lourdesu, a na povratku ćemo „svratiti“ do Torina, gdje se čuva 
jedna od najstarijih kršćanskih relikvija - Torinsko platno.  

Za više informacija te prijavu javi se na taize.malesnica@gmail.com.  Čekamo te! 😊   
 

 

Svečano uvođenje novih ministranata u ministrantsku zajednicu bit će  
25. studenoga 2018. na nedjelju KRISTA KRALJA,  

tijekom dječje svete mise u 9:30. 

HODOČAŠĆE POVJERENJA – MADRID 2018. 

SVEČANO UVOĐENJE NOVIH MINISTRANATA 
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ŽUPNE INFORMACIJE 

ADVENSTKE MISE ZORNICE 
3. prosinca 2018. 

Svaki dan, osim nedjelje, u 6 sati. 

Srca gore, evo zore! 

http://www.gospastenjevecka.hr/

