
Izdaje župa Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština 
M. S. Bolšića 15, tel: 66 41 606; fax: 66 41 953; 098 412 450; e-mail: zupa-slobostina@xnet.hr 

žiro račun: 2360000-1101578988  

Tjedni kalendar 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Zaručnički tečaj u  Sloboštini 
6. do 10. 6. 2011. u 19:30 sati 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

Priprema roditelja za krštenje djece 
            petak,   3. 12. u  19:00 
 

 

Druženje vjernika starije dobi 
2. i .4. srijeda u mjesecu 
17:00 - 18:00 sati  

 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

el ugrožen, zapostavljen i ponižen. Samo Gora 
doma Gospodnjega sjaji Božanskim svjetlom. 
Ujedinjeni u vjeri i nadi, potaknuti Duhom 
Svetim, narodi uzlaze prema svjetlu i jedni 
druge potiču: "Hajde, uziñimo na Goru Gospo-
dnju, u dom Boga Jakovljeva." Svaki vjernik 
pozvan je svojim životom posadašnjiti riječi 
proroka i tako potaknuti sve oko sebe na zau-
zeto i odgovorno ponašanje. 
Apostol Pavao govori da simbol noći označava 
sve ono ružno u našem životu. Takva noć mora 
"poodmaći", a dan se približava. Ali vrijeme što 
nam preostaje do susreta s Gospodinom ne 
smijemo uzaludno potrošiti u lijenosti i neaktiv-
nosti, jer Gospodin se želi udomiti u svakom 
čovjeku i u cijelom čovječanstvu. 
Evanñelje ističe opasnost ravnodušnosti, pose-
bno one koja je počela predstavljati mentalitet, 
kulturu, sustav života i način razmišljanja. 
Podlogu tome čini uvjerenje da je jedina vrije-
dnost ovaj svijet i njegova dobra. Bog je izvan 
takvog razmišljanja, ne uklapa se u način živo-
ta i ne stvara pozitivni nemir, koji ne dopušta 
pasivnost i nezainteresiranost . Na taj lažni mir 
i  ravnodušnost prema Bogu, Isus proročkim 

riječima upozorava svoje suvremenike, kao i 
vjernike svih vremena i prostora, a posebno 
nas, danas. Zato navodi prijetnje i želi potak-
nuti na budnost i spremnost za njegov dolazak. 
Došašće je vrijeme posebne priprave za taj 
dolazak. Opomena- "Bdijte, jer ne znate u koji 
dan Gospodin vaš dolazi" ne odnosi se samo 
na Njegov drugi dolazak. To je opomena nama 
da život organiziramo kao odgovorni ljudi svje-
sni da je Spasiteljev ponovni dolazak znači 
svitanje dana koji više ne završava tamom. 
Zato budite spremni. 

TB 

Četvrtak, 2. prosinca  2010. u 19 sati 
Susret roditelja 

Tema: Kršćanska obitelj danas 

U našoj župi 

 

Počelo je vrijeme došašća, što znači objavu, pohod, 
dolazak. To je posebno vrijeme u kojem se molitvom, 
pokorom i djelima ljubavi pripravljamo za najveći doga-
ñaj u ljudskoj povijesti-Bog je stupio na zemlju. Postao 
je jedan od nas i uspostavio novi sustav vrijednosti. 
Trostruki je Njegov dolazak-roñenje u Betlehemu, na 
svršetku povijesti kada dolazi kao sudac i svakodnevni 
dolazak kroz sakramente. Ovaj dolazak je za nas najva-
žniji, jer bez sakramentalnog života Njegovo roñenje ne 
znači ništa, a Njegov konačni dolazak nećemo spremno 
dočekati. Svojim životom, a poglavito svojom smrću, 
spasio je, ali i zadužio sve ljude. Prihvatiti Njega znači 
odlučiti se za zahtjevan i mukotrpan put, ali put koji 
vodi do konačne pobjede i spasenja. Ići tim putem ne 
može netko ravnodušan, nezainteresiran i lijen, a vrije-
me došašća borba je protiv takvog ponašanja. Priprava 
je to i za Kristov ponovni dolazak. Ne znamo kada će to 
biti, zato treba živjeti kao da će se to još danas dogodi-
ti. 
Današnja čitanja potiču nas da sveto vrijeme došašća 
provedemo u duhu obraćenja, čestitosti života, u molit-
vi. Hodajmo u svjetlu, što znači život, sloboda, prisut-
nost Božja, a ne u tami, što je znak grijeha, propasti i 
smrti. Simboli tame i svjetla, noći i dana misao je vodi-
lja današnjih čitanja, a sva tri govore o svjetlu, o raña-
nju novog dana, o radosti i životu. 
Izaija opisuje svijet obavijen tamom, u kojem haraju 
ratovi i smrt. Proroštvo je izrečeno u dane kada je Izra-

Samo budni ostvaruju granicu snova. 

Iz 2,1-5;  
Ps 122,1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9;  
Rim 13,11-14;  
Mt 24,37-44 

Nedjeljna misao 

1. nedjelja došašća 

Br. 188. 28. 11. 2010. 

I vi budite  
pripravni  
jer u čas 

 kad i ne m
islite  

Sin Č
ovječji  

dolazi 


