
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dragi župljani, 

blagdanom svetoga Josipa Radnika ušli smo u mjesec svibanj – Marijin mjesec te jedan 
od najljepših mjeseci u godini. Kod nas u župi mjesec svibanj uvijek je bogato ispunjen 
lijepim duhovnim susretima i događajima. Početkom mjeseca 117-ero krizmanika 
primilo je sakrament svete potvrde, dok je jučer 117-ero djece primilo sakrament prve 
svete pričesti. Ovaj tjedan slijedi nam godišnje klečanje, a u subotu i tradicionalni 
Susret zborova Kustošijskog dekanata. Na kraju mjeseca, 30. svibnja na blagdan 
Presvetog Trojstva proglasit ćemo i najrevnije ministrante za ovu školsku godinu. 
Također, još je mnogo drugih važnih datuma, o kojima više pročitajte u ovom listiću i, 
naravno, po svojoj mogućnosti, uključite se! 

 

 

 

 

 

 

 
Marijo, naša najvjernija odvjetnice, budi nam pomoćnica i 
nadahnuće za otkrivanje ljepote vjere, te približavanje 
vječnome Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. 



EVANĐELJE: 6. VAZMENA NEDJELJA 

6. VAZMENA NEDJELJA – 10. svibnja 2015. 
Evanđelje: Iv 15, 9-17 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja 
ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li 
čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj 
ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca 
svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam 
govorio da moja radost bude u vama i da vaša 
radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: 
ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! 
Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život 
svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više 
vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao 
prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego 
ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac 
dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.« 

 

SUSRET ZBOROVA DEKANATA       (Franciska Križnjak) 

Ideja o susretu zborova tinjala 
je u meni još 2006. godine. 
Uspjela sam je ostvariti uz 
pomoć župnika i mnogih 
suradnika iz naše župe u 2007. 
godini.  
U subotu 16. svibnja 2015. 
održat će se 9. susret zborova 
Kustošijskog dekanata, na 
kojem će sudjelovati 11 
zborova.  
Svake godine pjesme su tematski određene, međutim, na ovom susretu svaki zbor bira 
skladbe po vlastitoj želji.  
Prije samog koncerta, u 18:30 bit će misno slavlje, na kojem će pjevati Komorni zbor 
Ivan Bosco iz Župe Sv. Ivan Bosko – Podsused uz vodstvo dirigentice Božice Veršić.  
 
Sve Vas lijepo uz glazbu i pjesmu pozivamo na 9. susret zborova!  
 



STEPINČEVE MOĆI U NAŠOJ ŽUPI        (Petra Veršec) 

Molitvena inicijativa „Bl. Alojzije 
Stepinac – nada među 
nama“ zamišljena je kao hod s 
moćnikom bl. Alojzija Stepinca, a 
obuhvaća sve župe Zagrebačke 
nadbiskupije. 
Počela je 20. veljače, a u svakoj će 
župi blaženikove moći biti barem 
jedan dan, sve do Stepinčeva 
2016. godine. 
U utorak 22. travnja nakon 
večernje svete mise u našu župu 
stigle su Stepinčeve moći.  
Naši mladi iz Katoličke 
malonogometne ekipe, njih 
desetak zajedno s kapelanom vlč. Nikolom Platužićem, išli su po moći u kapelicu u Bolnicu 
Vrapče. Svečanim ulaskom, župnik preč. Vjekoslav Meštrić uz još četvoricu mladih koji su držali 
baklje unio je moći blaženika u našu crkvu. Nakon službe riječi narod je pristupio njihovu 
čašćenju. 
U četvrtak 23. travnja crkva je bila otvorena cijeli dan kako bi se vjernicima omogućilo čašćenje 
moći, u čemu su se izmjenjivali brojni pojedinci, ali i razne župne zajednice, a sve to u posebnom 
ozračju kojim je odisala crkva.  
 
Svečano misno slavlje, koje je započelo u 18:30 predslavio je župnik preč. Vjekoslav Meštrić, koji 
je u svojoj homiliji još jednom ukratko iznio životni put ovoga blaženika, za kojega možemo s 
ponosom reći da nam svojim primjerom osvjetljava put Kristu te jasno i jednoznačno pokazuje 
kako se treba vladati u skladu s puninom vjere u kojoj smo kršteni. Pritom je kao nekoliko 
važnijih odrednica spomenuo kako je bl. Stepinac u evanđeoskoj dosljednosti i hrabrosti 
pokazao moralnu snagu i odlučnost da do kraja ostane vjeran Isusu Kristu i Katoličkoj Crkvi te 
spremnost na žrtvu, čist od bilo kakva neprijateljstva i mržnje. Svojim predanjem vjeri prožetoj 
prvenstveno ljubavlju prema Bogu, u konkretnim je situacijama iskazao i kristoliku ljubav prema 
svakome čovjeku. Ono što bl. Stepinca veže uz našu župu jest nekoliko njegovih posjeta – 
duhovna obnova i dijeljenje sakramenta sv. potvrde, prilikom čega je citiravši Psalam 2 kazao 
svevremenski savjet kako je, u svijetu gdje mnogi ustaju protiv Boga ili se udaljavaju od Njega, 
potrebna žarka ispovijest naše vjere. Osim na Stepinca, župnik je naše misli skrenuo na još 
jednog mučenika i velikana, a podrijetlom iz Stenjevca, Dragutina Jesiha. On je u Stepinčevo 
vrijeme bio župnik u Ščitarjevu, a poput Stepinca aktivno je pokazivao ljubav prema bližnjima, 
između ostalog skrivajući Židove u podrumu župne kuće. Jeruzalemski memorijalni centar „Jad 
Vašem“ posmrtno mu je dodijelio medalju i povelju „Pravednika među narodima“. 
 
Kao što je sv. Ivan Pavao II. rekao, blaženi nam je Alojzije Stepinac kompas da vjerom u Boga, 
poštovanjem svih ljudi, opraštanjem i odanošću Crkvi s Petrovim nasljednikom na čelu i mi 
možemo jednoga dana reći: „Savjest mi je čista i mirna.“ 
 
 



MARIJINA LEGIJA                                        (Neven Škrlec) 
 

Budući da smo ušli u mjesec svibanj, Marijin mjesec, 
odlučili smo ukratko popričati s gospođom 
Valentinom Vukoje, voditeljicom Marijine legije u 
našoj župi. 
 

1. Što je, ukratko, Marijina legija? 
Marijina legija laička je udruga katolika, koji su se uz 
odobrenje Crkve i pod vodstvom Marije okupili u 
Legiju kako bi sudjelovali u borbi koju Crkva 
neprestano vodi u svijetu protiv njegovih zlih sila. 
Osnovao ju je Frank Duff u Irskoj 1921. godine. On i 
grupa ljudi koji su se redovito okupljali na molitvu, 
počeli su se pitati: „Što bismo mogli učiniti da Bog 
bude više ljubljen u svijetu?“ Vrlo brzo, nebeska 
Majka Marija dala im je odgovor i oni su osnovali 
katoličku organizaciju Marijinu legiju. Marijina legija 
dobila je ime po rimskoj vojsci, koja je bila poznata po hrabrosti i uspješnosti. Ona se 
temelji na Mariji jer preko Marije čovjek dolazi do Isusa, a time i do nebeskog Oca. 
Ono što razlikuje Marijinu legiju od brojnih drugih katoličkih udruga i zajednica jest 
apostolat koji obavljaju djelatni članovi. To je rad za Boga, rad u smislu navještanja 
Božje riječi, poticanja na molitvu, na jačanje vjere i primanje sakramenata. 
 

2. Što te privuklo u zajednicu Marijine legije? Koliko dugo si već u zajednici? 
 Sada kad gledam, mogu potvrditi da me privukla Marija, a da ste me to pitali kada 
sam tek pristupila u Marijinu legiju, onda bih rekla da me priviklo to što mogu 
pomagati drugima. S vremenom sam shvatila da su moja nastojanja bezvrijedna ako 
njima ne upravlja Marija i da zapravo kroz Marijinu legiju i davanje svog „slobodnog 
vremena“ ja puno više primam od Marije nego što dajem. U Marijinu legiju došla sam 
2010. godine još kao studentica. Bilo je to razdoblje zanosa nakon mog preobraćenja. 
Osjećala sam kako želim i drugima prenositi radost koju sam doživjela zbog svog 
ponovnog susreta s Bogom, a onda sam na predstavljanju u jednoj župi čula za 
Marijinu legiju i tada mi se steglo srce. Znala sam da je to poziv. Dugo sam oklijevala s 
dolaskom jer nisam znala da je i u našoj župi prisutna Marijina legija, no kada sam 
saznala da ovdje djeluju legionari, više se nisam mogla izmotavati. Marijina je legija 
poput njezine škole, u kojoj nas ona strpljivo podučava i uvijek podsjeća da u svakoj 
osobi koju susretnemo gledamo njezina Sina. Težak zadatak? Meni je uvijek 
jednostavnije biti okružena i družiti se s onim ljudima koji mi odgovaraju, koji dijele 
iste vrijednosti i slične ciljeve kao i ja. Tako da se učim. 
 

3. Koje sve zadaće ima član zajednice Marijine legije? 
 Članovi Marijine legije mogu biti djelatni ili pomoćni, tj. molitveni. Djelatni članovi 
imaju obvezu dolaska na tjedni sastanak na kojem se moli krunica i ostale legijske 
molitve, a na sastanku se određuju i apostolati, na koje legionari odlaze u paru. 



Djelatni članovi također svakodnevno mole Catenu Legionis. Apostolat se obavlja 
jednom tjedno. Molitveni članovi ne dolaze na tjedni sastanak i ne obavljaju apostolat, 
već imaju obavezu moliti molitve iz naše Tesere. Možda apostolat, molitva i tjedni 
sastanak zvuči previše, ali osobno mogu posvjedočiti da se Gospa pobrine za vrijeme 
koje joj stavimo na raspolaganje. I ja sam često prije uključivanja u Marijinu legiju 
znala provoditi vrijeme gledajući televiziju, serije i zanimljivo je kako se, kad je za 
televizijom, čovjek nikad ne pita koliko je vremena izgubio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kako sve i na koje načine Marijina legija pomaže onima kojima je to potrebno? 
 Cilj Marijine legije bio je i ostao isti: pomoći čovjeku u duhovnom pogledu. To je rad 
za sve ljude: za one koji su se udaljili od nebeskog Oca, ali i za one koji su mu blizu, da 
mu budu još bliže. Kako je Marijina legija nastala po uzoru na rimsku legiju vojsku, 
tako nju krasi borbenost, požrtvovnost, ustrajnost. Ona nema oružje kao prava vojska, 
njezino oružje je krunica. Legionari se jačaju kroz molitvu, kako bi mogli obaviti 
apostolat: pristupiti i doći do onih duša kojima ih šalje Duh Sveti i Gospa. Marijina 
legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad, osim davanja 
materijalne pomoći, skupljanja novca i političkog djelovanja. Tako legionari mogu 
odlaziti u kućne posjete obiteljima, bolesnim, starim i osamljenim osobama, mogu 
posjećivati bolnice, umirovljeničke domove, zatvore, pripravljati bolesnike za primanje 
svetih sakramenata i dolazak svećenika, raditi s djecom i mladima, brinuti za strance i 
izbjeglice, obavljati apostolat s osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, 
beskućnicima)... Toliko je mjesta i ljudi kojima smo potrebni i tako je malo ono što Bog 
od nas traži. 
 
 

Hodočašće Marijinih legionara u Pleternicu 



5. Konkretno na području naše župe, koje sve ustanove posjećuje Marijina legija? 
Marijina legija danas broji oko 12 milijuna članova diljem svijeta, a u Hrvatskoj je 
prisutna od 1956. godine. U našoj župi djeluje od 1957. godine. Najmanji ogranak 
Marijine legije je prezidij, a naš stenjevečki prezidij „Djevica na nebo uznesena“ drugi 
je po starosti u Hrvatskoj, čime se jako ponosimo. U našem prezidiju ima 10 djelatnih i 
oko 30 pomoćnih, molitvenih članova. Djelatni članovi odlaze u kućne posjete starijim 
i nemoćnim župljanima, posjećujemo štićenike jednog umirovljeničkog doma. Dvije 
legionarke posjećuju jednu djevojku u dječjem domu, odlazimo u posjete pacijentima 
u psihijatrijskim bolnicama Vrapče i Jankomir. Imamo i apostolate s putujućom 
Gospom, koju donosimo u obitelji na području naše župe. Gospin kip tada ostaje u 
obiteljima, a to je vrlo dobra prilika da ukućani zajedno mole. Također obavljamo i 
ulični apostolat, gdje pristupamo ljudima koji imaju problem s alkoholom. Svi legionari 
mogu vam posvjedočiti kako se tijekom apostolata osjeća prisutnost Gospe. Ona je ta 
koja sve upravlja i sve vodi. Ponekad mislimo da bismo trebali činiti velike stvari pa se 
odmah prestrašimo, a vrlo često Bog od nas traži samo male stvari. To da nekoga 
posjetimo, zagrlimo, uputimo riječi ohrabrenja, utjehe. Toliko je puno mjesta i ljudi 
koje bismo još mogli posjećivati, no ima nas samo desetero. Tako da pozivamo sve 
zainteresirane da dođu u Marijinu legiju. Mnoge prestraši ta žrtva. Tjedni susreti, 
tjedna zaduženja! Ja to ne mogu! No, zašto ne pokušati? Kako ćemo znati je li neki 
posao za nas pretežak ako ga nismo probali izvršiti? Prvi korak je težak, ali naš nebeski 
Otac nagrađuje svaki naš trud i žrtvu. Također bismo trebali razmisliti je li život kojim 
sada živimo zadovoljavajući, tražimo li još nešto? 
 

6. Kako se postane članom Marijine legije? 
Ako se osoba odluči i počne dolaziti na tjedne sastanke, upisuje se u listu i tako prolazi 
kroz razdoblje kušnje, koje traje tri mjeseca. U tom razdoblju odlazi na apostolate s 
ostalim legionarima, dnevno moli Catenu Legionis. Nakon završetka tog perioda 
odlučuje želi li biti djelatni ili 
možda pomoćni član. Ako se 
odluči za djelatno članstvo, 
tada polaže legionarsko 
obećanje. Marijina legija 
otvorena je i za mlade, mlađe 
od 18 godina, koji ne polažu 
legionarsko obećanje. 
Nažalost, u našoj župi još 
nemamo prezidij mladih, no 
vjerujemo kako će se Gospa i 
za to pobrinuti. Pozivamo one 
koji bi željeli postati Marijini 
vojnici da dođu i da nam se 
pridruže. Tjedni sastanak 
imamo utorkom u 17 sati u 
maloj vjeronaučnoj dvorani. 

Polaganje legionarskog obećanja 



STOLJEĆE BEZ MIRA                                     (Ivan Fedor) 

Prošlo je nešto više od sto godina od 
početka Prvoga svjetskog rata. U tih sto 
godina, čovječanstvo je proživjelo i Drugi, 
puno razorniji, ubojitiji i nemilosrdniji 
svjetski rat, i hladni rat, i Zaljevski rat, i 
Vijetnamski rat, i rat u Iraku, i naš 
Domovinski rat, i masovna ubojstva u 
Auschwitzu, Vukovaru i Srebrenici, i brojne 
građanske ratove širom svijeta, u kojima su 
izgubljeni nebrojeni ljudski životi. Ali, sto 
godina je prošlo, a obično se kaže da što si 
stariji, to si pametniji. No, jesmo li kao ljudi 
zaista pametniji nakon što smo doživjeli i 
proslavili još jednu stogodišnjicu?  
 

Čini se da nismo. U nekoj općoj krvnoj slici 
čovječanstva i dalje prevladavaju ratovi, 
borba za profitom, egoizam i nemilosrdna 
ubojstva. Unatoč svemu tehnološkom napretku, duhovno se opasno srozavamo. 
Zanimljivo je da su danas, na dan izlaženja ovog broja, počeli mirovni pregovori u 
Parizu nakon završetka Prvoga svjetskog rata. Kao što smo vidjeli, ti mirovni pregovori 
nisu donijeli nikakvo dugotrajnije rješenje, nego su jaz nerazumijevanja samo još više 
produbili. Problem je bio što se nisu pokušali razumjeti uzroci i povod rata, već se išlo 
za nekim nametanjem mira. Pregovore nije vodila želja za rješavanjem sukoba, već za 
nametanjem sankcija kako bi se ostvario veći profit. Nije se gledala šira, već uska, 
egoistična slika. I upravo zbog takvog razumijevanja mira, problem rata nije se riješio, 
već se nastavio još razornije i ubojitije. 
 

Nažalost, i mi imamo svježi primjer kako egoizam uparen s teškim naoružanjem može 
nanijeti teške boli. Domovinski rat ostavio je trajan ožiljak na tkivu hrvatskog naroda. I 
upravo zato mi mladi moramo tražiti mir, svakodnevno i u svakoj situaciji. Ako 
budemo tražili mir kroz birokraciju, besmislene rasprave visokih dužnosnika i rad 
pravnih institucija, nećemo ga nikad naći. Jedino rješenje za mir je da ga živimo. 
Svakodnevno i u svakoj situaciji, mi moramo biti svjetionici mira i utvrde razumijevanja. 
To je jedini put Mira. 
 

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI 
 

Pozivamo sve, posebno djecu i mlade da u mjesecu svibnju pohode svibanjske 
pobožnosti, svaki dan pola sata prije svete mise.  
 
 
 



ŽUPNE INFORMACIJE 
Radno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: 9-11h; 17-19h  

Svete mise: nedjeljom u 7:30, 9:30, 11, 12:30 i 18:30  

      radnim danom u 7:30 i 18:30 (ponedjeljkom nema svete mise u 7:30)  

------------------------------------------------ 

Vijesti iz župe i ostale informacije potražite na župnoj mrežnoj stranici: 

www.gospastenjevecka.hr 

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Listić izdaje: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Stenjevec  
Stenjevec 9, 10090 Zagreb – Susedgrad 
Tel. i faks: (01) 3732-729; Mob: 099/4469-166 
E-mail: gospastenjevecka@inet.hr 
Web: www.gospastenjevecka.hr 
Župnik: Vjekoslav Meštrić 
Listić uređuju: Nikola Platužić, Neven Škrlec, Petra Bičanić, Petra Veršec, Ivan Fedor, Filip Fišić, 
Trpmir Stary, Ksenija Čičak 
Lektor: Jelena Ucović 

SVEČANO PROGLAŠENJE NAJREVNIJIH MINISTRANATA 
 

30. svibnja 2015. 
 

Na svetoj misi u 9:30 na nedjelju PRESVETOG TROJSTVA bit će proglašenje 
najrevnijih ministranata za školsku godinu 2014./2015. 

SUSRET ZBOROVA KUSTOŠIJSKOG DEKANATA 
 

16. svibnja 2015. 
 

Svetom misom u 18:30 počinje tradicionalni Susret zborova Kustošijskog dekanata, 
na kojem sudjeluju svi župni zborovi i zborovi mladih. 

GODIŠNJE KLEČANJE 
 

14. svibnja 2015. 
 

Crkva će biti otvorena od 7:30 do 20h. Iskoristimo priliku i uzvratimo molitvom Gospodinu, 
koji nam je svojom prisutnošću u euharistiji iskazao najveću ljubav. 

KONCERT U POVODU MAJČINA DANA 
 

10. svibnja 2015. 
 

Zbor DESIDERIUM – ČEŽNJA u povodu Majčina dana održat će koncert u našoj 
župi u 19:30, nakon večernje mise. Gosti su naš dječji zbor Male Gospe 

http://www.gospastenjevecka.hr/

