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POZDRAV GOSPI SV. FRANJE ASIŠKOGA
Zdravo, Gospodarice, sveta Kraljice, Bogorodice Majko,
ti si Djevica, od presvetoga Oca na nebo izabrana,
crkvom postala, da te posveti s presvetim Sinom svojim;
i Duhom Svetim Utješiteljem
u tebi je bila i jest sva
punina milosti i svako dobro.
Zdravo, palačo njegova
zdravo, svetohranište njegovo
zdravo, kućo njegova
zdravo, odjećo njegova,
zdravo, službenice njegova,
zdravo, Majko njegova.

UVOD
Dragi župljani, uskrsno vrijeme nam
omoguduje da naše životne stvarnosti
gledamo iz perspektive Božje, a to je
perspektiva pobjede dobra. Živjeti i
prihvatiti Uskrs znači živjeti u vjeri i
nadi da Bog sa svima koje ljubi i koji
njega ljube, surađuje na dobro. Najizvrsniji primjer suradnje s Bogom,
imamo u Blaženoj Djevici Mariji kojoj
je posveden cijeli mjesec svibanj i
zato se svibanjskim pobožnostima u
ovom mjesecu priklanjamo njezinu
zagovoru da ostanemo postojani na
Božjem putu dobrote.

Također, ovdje pročitajte o nekim
važnijim događanjima u našoj župi,
kako prošlim, tako i bududim te tekst
o predstojedem susretu mladih u
Sisku. Približavamo se i slavljima
svete potvrde i svete pričesti u našoj
župi, pa u vaše molitvene nakane
preporučamo i naše mlade kandidate
za te sakramente.

Na naslovnici našega župnoga listida
nalazi se molitva pozdrava Gospi koju
je sastavio sv. Franjo Asiški, a koja
nam može biti svakodnevna molitva
u Marijinom mjesecu. Bududi da
mjesec svibanj započinje blagdanom
svetoga Josipa Radnika, ovdje
donosimo i kratak tekst o njemu.

ŽUPNA DOGAĐANJA
USKRSNE AKCIJE ŽUPNOG KARITASA
Za Uskrs ove godine najpotrebitijim
je župljanima podijeljeno 50 paketa
hrane i higijenskih potrepština koji su
prikupljani kroz korizmu dobrotom
župljana. Time se željelo doprinijeti
zajedništvu župe i uljepšati blagdane
mnogima župljanima.

Vrijedne ruke sudionica kreativne
radionice izradile su maštovite
pisanice i druge prigodne ukrase za
blagdane. Na Cvjetnicu su ti radovi i
maslinove grančice zamjenjivani za
dobrotvorne priloge namijenjene
pomodi župljanima. Zahvaljujemo
svima koji su pomogli u ovoj akciji.

ŽUPNO HODOČAŠDE U PADOVU
O proslavi 50 godina tiskovine Veritas,
u subotu, 21. 4. održano je zahvalno
hodočašde u Padovu na kojem je bilo
više od 1200 hrvatskih hodočasnika,
a među njima i jedan autobus iz naše
župe. Posjetili smo crkvu sv. Leopolda
Mandida, baziliku sv. Justine, sv.
Antuna i Camposanpiero. Svečanu
misu u bazilici sv. Antuna predvodio
je sisački biskup Vlado Košid.

MINISTRANTSKI MALONOGOMETNI
TURNIR
U subotu 21. 4. u našoj župi održan je
ministrantski malonogometni turnir.
Susret je započeo u 10:00 sati sa
zajedničkom molitvom, a nakon toga
je uslijedilo igranje po skupinama.
Nastupilo je 6 ekipa ministranata od
najmlađih predškolske dobi pa do
onih najstarijih srednjoškolaca.
Turnir je završio u 13:00 sati. U
pobjedničkoj ekipi turnira igrali su
ministranti Karlo Lehki, Zvonimir
Hriberski i Nikola Ostrež. Prve tri
momčadi dobile su prigodne nagrade.

KONCERT ZBORA MLADIH
Na 3.vazmenu nedjelju u našoj crkvi
održan je godišnji koncert našega
zbora mladih Totus Tuus pod imenom
"Biti kao Marija." Pred punom
crkvom zbor je izveo 15 pjesama te
nas napunio duhovnom radošdu. Na
koncertu su nastupale i dvije gošde:
Ana Ostojid i Željka Marinovid.
Na kraju koncerta voditeljica zbora
gospođa Dalija Grahovac Fedešin
zahvalila se svom zboru na upornosti
i želji koju ulažu u svojem radu u
zboru, te ih potaknula da i dalje budu
takvi jer se u životu svaki uloženi trud
vrati. U završnoj riječi, župnik se je
zahvalio zboru na predivnom
koncertu te im je poručio da su
svojim
večerašnjim
koncertom
izazvali oluju pozitivne kršdanske
energije.

Naš župni pjevački zbor Desiderium Čežnja održao je koncert u Pinkafeldu
(Austrija) u subotu 21. travnja 2012.,
a u nedjelju je pjevao na svetoj misi
prezentiratirajudi skladbe pretežno
hrvatskih skladatelja.

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
Susret hrvatske katoličke mladeži
održat de se ove godine 5. i 6.
svibnja u gradu Sisku. Geslo
Susreta "U svjetlosti hodimo!",
preuzeto je iz 1. Ivanove poslanice,
a upravo tu svjetlost mladi diljem
Hrvatske, BiH te Hrvati iz dijaspore
žele osjetiti na Susretu i prenijeti
je u svoje domove, škole, župe.
Logo Susreta je uljanica biskupa
Kvirina iz 4. st. pronađena u Sisku
koja prije svega simbolizira Krista
u našim životima, koji nam
obasjava korake. Ona je izraz naše
vjere u Krista, istinsko svjetlo u
svakome od nas.
Mladi iz naše župe na Susret idu
zajedno s mladima iz župe Sv.
Nikole – Stenjevec 2, Sv. Josipa
Radnika – Gajnice i Presvetog
Trojstva – Prečko. Sveukupno 117
mladih.

OKVIRNI PROGRAM SUSRETA
SUBOTA 5. svibnja: Program dobrodošlice od 9 do 13 sati, Procesija 13 –
14 sati, Pretprogram 15 – 18 sati, Misno slavlje u 18 sati.
NEDJELJA 6. Svibnja: Doručak u obiteljima, Druženje s obiteljima i
mladima po župama, Sudjelovanje na župnoj misi, Program
predstavljanja gostiju i domadina, Zajednički ručak, Izlet, Povratak.
Više o svemu povezanom uz SHKM u Sisku možete pročitati i vidjeti na
Internet stranici mladih Sisačke biskupije: www.mladisb.hr

U SISKU, 5. I 6. LIPNJA 2012. GODINE
MOLITVA ZA SHKM U SISKU
Gospodine Isuse Kriste, prijatelju mladih i naš suputniče na našim
životnim putevima, u tvojem imenu želimo se okupiti na Susretu
hrvatske katoličke mladeži 2012. godine u Sisku.
Ti si bio svjetlo sisačkom biskupu Kvirinu, koji je podnio mučeništvo za
tvoje ime u 4. stoljedu. Ti si našim predcima, koji su se borili za očuvanje
svoje opstojnosti, u teškoj povijesti našega naroda davao snagu da
izdrže sve protivštine i odole svim kušnjama te ostanu svjedoci tvojega
svetog križa na ovim našim prostorima.
Ti si pobijedio mrak rata i prijetnju zatora našem narodu i po hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu donio mir našoj domovini Hrvatskoj.
Ti si i nas pozvao da danas svjedočimo o tvojoj ljubavi i prijateljstvu
prema svim ljudima i narodima te da gradimo mostove povjerenja,
prijateljstva i zajedništva među narodima i vjerama.
Ti si i naše svjetlo, koje nam pokazuješ put života, pa te stoga molimo
da ne prestaneš obasjavati naša srca i pameti naše te sve naše puteve i
namisli, da budu svjedočanstvo tvoje blizine i ljubavi.
Molimo te, udijeli nam svojega Svetog Duha, da nas učini sposobnima
ostvarivati naum koji imaš s nama, da ostvarimo zadadu koju si nam
namijenio na ovome svijetu.
Molimo te za obilne duhovne plodove, kako pripreme, tako i samog
susreta, kako bismo preporođeni tvojom snagom vedim žarom živjeli
svoju vjeru i svjedočili crkveno zajedništvo u našim župama,
biskupijama, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u svim zemljama u
kojima živimo, učimo i radimo.
Neka i tvoja majka, Presveta Bogorodica Marija, koju osobito štuje naš
hrvatski narod, bude s nama na našim putevima, kao naša zagovornica,
pomodnica i najvjernija majka.

SVETI JOSIP RADNIK – 1. svibanj
Blagdan sv. Josipa Radnika uvrstio je
u kalendar crkvene godine papa Pio
XII. 1995. godine. Odlukom Hrvatskog
sabora iz 1687. godine proglašen je
zaštitnikom hrvatskog naroda.
Sveti Josip zaručnik je Marijin i Isusov
branitelj. Potomak je Davidova
kraljevskog roda te je po njemu i Isus
bio Davidov potomak. Radio je kao

siromašni tesar iz Nazareta i u
njegovoj je blizini Isus proveo svoje
djetinjstvo i mladost. Riječ "Josip"
hebrejskog je podrijetla i znači "neka
Bog pridoda."
Kršdani slave Josipa kao sveca i kao
Božjeg odabranika te kao zaštitnika
bolesnika i umirudih (i kao uzor
obiteljskog života).

ZA NJEGOVIM KRIŽEM

Ide mladost naša s Križem, Križnog puta Njegovog
ponosno, gordo i radosno uz pjesmu i molitvu,
s vjerom u zagovor Blaženika svetog nam hrvatskog
časte Sveti Križ koji je nosio u Jeruzalemu i životu.
Za Križem smo Njegovim poredani i mi Stenjevčani
jer čvrstoda vjere i svetost ovog patnika i mučenika,
primjer nam i uzor daju da u vjeri budemo postojani
k tom sokoli nas i potiče – djece s Križem mila slika.
Bože naš i Gospo Stenjevečka, pomozite ovoj djeci
da ostanu jaka i čvrsta pod križem teškim, životnim,
da ga s ufanjem i vjerom nose kao naši dični sveci
i da nikada ne posustanu i posrnu pod njim.
Ovu pjesmu napisao je 1. travnja, gospodin Stanko Piskač, naš župljanin, inspiriran prisutnošdu
Stepinčeva križa u našoj župi i fotografijom na kojoj ministranti drže taj križ.

IZ ŽIVOTA ŽUPE
Kršteni:
1. Lana Blaževid
2. Karlo Crljenkovid
3. Lucija Djakovid
4. Tamara Fici
5. Jan Krivušid
6. Doris Marjanovid
7. Tina Vrkid
8. Lana Kovačid
9. Sara Matid
10. Lucas Parad
11. Marta Budeš
12. Kristijan Hrgovčid
13. Antonio Paležac
14. Luka Paušid
15. Vito Stankovid

16. Noa Šučur
17. Antonio Višid
18. Luka Kerep
19. Jan Žalid

5. Robert Budeš i
Katarina Makovid
6. Branko Kekelj i
Katarina Imenjak

Vjenčani:
1. Davor Bunjevčevid i
Danijela Piršljin
2. Mario Karažinec i
Magdalena Barišid
3. Ivan Miletid i
Martina Nives
Krmpotid
4. Bruno Petar
Fabijanid i Ivana
Sajenko

Umrli:
1. Kata Juričev
2. Ivan Zdenkovid
3. Petar Drožđan
4. Veronika Galovid
5. Milan Leskovar
6. Zvonimir Plečko
7. Ivan Svedružid
8. Marko Verdel
9. Franc Božid
10. Ljubica Lisjak
11. Veljko Sm irnjak

KALENDAR DOGAĐANJA
5. svibnja na prvu subotu u mjesecu: hodočasnička subota u župi.
5. – 6. svibnja: Susret Hrvatske katoličke mladeži u Sisku. Iz naše župe na
susret ide 45 mladih.
6. svibnja u 19.30h u župnoj crkvi: koncert Tončija Petkovida.
13. svibnja u 11:00 sati: SVETA POTVRDA u župi. Ove godine župa ima 138
kandidata za krizmu. Djelitelj potvrde je mr. Josip Kuhtid, rektor katedrale.
20. svibnja u 9:30 sati: PRVA PRIČEST u župi.
26. svibnja: u župi se održava 6. Smotra zborova Kustošijskoga dekanata.
1. – 3. lipnja: Trodnevno hodočašde u MEĐUGORJE.
7. svibnja obljetnica posvete crkve (1769. g.)
12.-13. svibnja Nogometna ekipa sudjeluje na turniru 'Uskrskup Prečko 2012'.
2. lipnja: obilježavanje 55. obljetnice Marijine legije u župi Stenjevec .

INFORMACIJE
Radno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: 9-11h; 17-19h.
Svete mise: radnim danom u 7h i 18.30h (ponedjeljkom nema mise u 7h)
nedjeljom u 7.30h, 9.30h, 11h, 12.30h i 18.30h.
Svibanjske pobožnosti: svakim danom prije večernje mise u 18h.
Klanjanje: svakog četvrtka nakon večernje svete mise.
Večernja molitva časoslova: za vrijeme večernje svete mise utorkom i
petkom.
Sakrament ispovijedi: svake nedjelje za vrijeme svetih misa.
Radno vrijeme župne knjižare: radnim danom od 17-19h; nedjeljom:
8.30-12.30h.
Ostale informacije ne župnoj internet stranici: gospastenjevecka.hr
--------

POZIVAMO VAM NA ŽUPNO HODOČAŠDE U BIH, 1.-3. lipnja
2012. Posjetit demo Banja Luku, trapistički samostan Mariju
Zvijezdu, sv. Ivu u Podmilačju, Ramu-Šdit, Uzdol, Međugorje,
Mostar, Ljubuški… Cijena je 720 kuna. Prijave i uplate u
župnom uredu. Detaljniji put hodočašda možete vidjeti na
našoj web stranici/ na oglasnoj ploči/ u župnom uredu.
Listić izdaje: Ţupa Uznesenja Blaţene Djevice Marije – Stenjevec
Stenjevec 9, 10090 Zagreb - Susedgrad
Tel. i faks.: (01) 3732 - 729
E-mail: gospastenjevecka@inet.hr
Web: www.gospastenjevecka.hr
Ţupnik: vlč. Vjekoslav Meštrić
Listić uređuje: Anđelko Katanec, Neven Škrlec, Petra Bičanić i Rada Fedor

