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UVOD

Sretno, bogonosci

Draga braćo i sestre, dragi župljani i štovatelji sv. Antuna, godišnji plan i program 
uvijek je izazov onima koji su odgovorni za planiranje i zbir godišnjih inicijativa, susreta i 
djelovanja raznih zajednica, uz hodočašća, kateheze i molitvene susrete, zatim ispovijedi i 
pokornička slavlja, koncerte i pučke pobožnosti te druge sadržaje koji pune ovakve godišnje 
planove. 

Ova 2020. godina ostat će po mnogočemu upamćena - jer se u ovoj godini dogodilo 
što nikada nije bilo! Nema potrebe nabrajati što od planiranog nismo realizirali ili što jesmo, 
već samo zaključiti: teško je bilo, živi jesmo i idemo dalje! 

Nova pastoralna godina koju smo započeli naglašava temelj kršćanskog života, a to 
je sakramentalni život. Nedjeljna sveta misa, dnevna sveta misa i sakrament ispovijedi ili 
pomirenja iz kojih dobivamo snagu i hranu za svakodnevni vjernički život. Krštenja i krizme 
prilagodili smo vremenu pandemije, ženidbena slavlja odredbama Stožera i naputku biskupa 
i možemo promatrati kako sakramentalna milost Duhom Svetim nošena djeluje i širi se među 
vjernicima koji se okupljaju u našoj župi i svetištu.

Nakon zabrane misa s narodom crkva se polako popunjavala i broj vjernika koji traže 
sakramente je rastao, hvala braći naše samostanske zajednice i braći pastoralcima koji su 
na raspolaganju svim vjerničkim potrebama. Osjeća se u društvu sve veća napetost zbog 
brojnih mjera i odredbi koje dodiruju svakoga u njegovoj svakodnevnici i društvena 
odgovornost obvezuje nas na pridržavanje, dok vjerničkim svjedočenjem trebamo biti uzor u 
pomaganju drugima, ohrabrivanju uplašenih, educiranju neukih i vjerom u Božju pomoć pred 
širiteljima raznih teorija zavjera i  katastrofičarima. 

Ovo vrijeme pandemije ponovno mora dovesti ljude do spoznaje Boga! Vjere kao 
bitne odrednice našega života, Svetog pisma kao nezamjenjivog sadržaja i sakramentalnog 
života kao nezamjenjive prakse kršćanskog načina života. Svima onima koji su se životom 
odmaknuli od Boga, ovo vrijeme milosna je prigoda da se vrate k Bogu, zazovu njegovu 
pomoć i iskrena srca obnove svoj odnos. Naša povijest spasenja uči nas koliko su teška 
vremena Izabrani narod nakon kušnji vratila čistoj vjeri u Boga ili sklapanju novog saveza s 
Bogom.  

Nemojmo gubiti nadu! Nada je motiv koji ne dopušta čovjeku da očajava, da ga strah 
nadjača, već ga potiče na djelovanje, na borbu, na odgovornost za druge, na svjedočenje 
vlastite vjere i zato neka svatko od nas širi krepost nade koja hrabri uplašene.

Vjera bez djela je mrtva! O mnogim siromasima vodimo skrb, mnogi se pouzdaju u 
našu pomoć u nevoljama, zato budimo spremni pomoći i imajmo otvorena srca za potrebite.

Sve što činite, činite s ljubavlju! Ovaj svijet nastao je iz Božje ljubavi prema nama, iz 
te ljubavi dobili smo i svoj život i ovo vrijeme koje živimo. Nije svejedno kako ćemo ga 
proživjeti! Ta ista ljubav obvezuje nas da ju ne zatvorimo u sebe, već poklonimo drugima. 
Previše je mržnje u svijetu, ljubomore, nepravde zbog kojih ljubav nije ljubljena. Darujmo 
ljubavi slobodu jer ju ona zaslužuje, a ona će zauzvrat promijeniti ovaj svijet! 

Nakon potresa naš grad nosi mnoge ožiljke. Građevine će se, istina, popraviti ili 
ponovno izgraditi, ali strah i rane ljudi moramo štititi sada – to je duh grada čiji smo mi dio! 
Neka nam u ovoj godini molitve budu naklonjene umjetnicima, glazbenicima, učiteljima, 
profesorima, sportašima, zatim vozačima, čistačima, dostavljačima, trgovcima i serviserima, 
svim radnicima koji svojim tihim radom uz velike rizike današnjice omogućuju da živimo 
redovnim životom. Osobito molim zagovor sv. Antuna za sve liječnike, epidemiologe, 
medicinske seste i zdravstveno osoblje kao i za znanstvenike koji razvijaju lijekove da u 
pandemiji sačuvaju zdrav duh i tijelo, da izdrže dodatne napore okrijepljeni Božjom pomoću. 
Nakon iskustva vremena bez misa s narodom u crkvama mnogi vape samo da se to ne 
ponovi. Neka dobri Bog uščuva u dobrom zdravlju i svoje ispovjednike i propovjednike da 
mogu brinuti o povjerenim vjernicima.

fra Roko Bedalov, župnik
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Pastoralni kalendar

1) Osnovni podatci
a. Osnovni podatci
b. Pastoralno osoblje
c. Uredovno vrijeme župnoga ureda
d. Župno pastoralno vijeće
e. Župno ekonomsko vijeće
f. Župni Caritas

2) Sakramentalni i molitveni život
Slavljenje svetih sakramenata

- Sakrament krsta
- Sakrament potvrde
- Sakrament euharstije
- Sakrament ispovijedi i pomirenja
- Sakrament bolesničkoga pomazanja
- Sakrament svetoga reda
- Sakrament ženidbe
- Druga liturgijska slavlja

Blagoslovine
Kršćanski pogreb

Molitveni život župe
- Časoslov
- Euharistijsko klanjanje
- Pobožnost Bl. Dj. Mariji
- Pobožnost sv. Antunu Padovanskomu
- Križni put
- Devetnice i trodnevnice
- Hodočašća

3) Župna (dobna) kateheza
- Prvopričesnici
- Vjeroučenici IV. Razreda osnovne škole
- Vjeroučenici V. i VI. razreda osnovne škole
- Vjeroučenici VII. razreda osnovne škole
- Potvrđenici
- Srednjoškolci  
- Studenti i mladi

4) Živi vjernički krugovi
- Susret s Riječju
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- Ministrantska zajednica
- Čitači
- Župni pjevački zborovi
- Franjevački svjetovni red
- Franjevačka mladež
- Vojska Bezgrješne
- Zajednica obitelji
- Karitativno-misijska zajednica
- Dramska zajednica
- Zajednice duhovno-molitveno-meditativnih pokreta

„Bez prestanka molite“
„Sveta Monika“
„Živa voda“
„Prijatelj Isus“

- Rekreativno-športska zajednica

5) Kalendar
- Rujan 2020.
- Listopad 2020.
- Studeni 2020.
- Prosinac 2020.
- Siječanj 2021.
- Veljača 2021.
- Ožujak 2021.
- Travanj 2021.
- Svibanj 2021.
- Lipanj 2021.

6) Dodatak
- Povijest župe i svetišta
- Ispit savjesti
- Molitva za obitelj
- Molitva za svećenička i redovnička zvanja
- Fra Celestin Tomić, Molitva
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1. OSNOVNI PODATCI

a) Osnovni podatci

Župa sv. Antuna Padovanskoga
Sveti Duh 31
10000 Zagreb

Telefon: 01/3771 555
Internet stranica: www.sv-antun.hr
E-mail: zupa.sv-antun@zg-nadbiskupija.hr 
Facebook: Župa Sv. Antuna Padovanskog (@sv.antun)
Instagram: @zupasv.antuna

@duhovnoduhoviteveceri
@ssd_sveti_duh

YouTube kanal: Askfrapriest

b) Pastoralno osoblje

Župnik: fra Roko Bedalov
Župni vikar: fra Pero Džida
Župni vikar: fra Marko Vrdoljak
Župni vikar: fra Ivan M. Lotar
Župni vikar: fra Igor Horvat
Župni vikar: fra Filip Pušić
č.s. Ivanka Darojković
Tajnica: Vesna Dodig

c) Uredovno vrijeme župnoga ureda:

 od 1. rujna do 18. lipnja: radnim danom od 10.00 do 12.00 sati i od 16.00 
do 18.00 sati

 od 21. lipnja do 31. kolovoza: od ponedjeljka do petka od 16.00 do 18.00 
sati

 Subotom, nedjeljom te državnim praznicima i blagdanima ured je zatvoren

d) Pučka kuhinja sv. Antuna, Sveti Duh 33

 Radno vrijeme: od ponedjeljka do subote od 8.00 do 14.00 sati
 Voditelj: fra Vladimir Vidović
 Volontiranje u Pučkoj kuhinji: far Vilček Novački

e) Galerija sv. Antuna:

 Radno vrijeme: utorkom, srijedom i petkom od 17.30 do 19.00 sati, 
nedjeljom od 8.00 do 12.00 sati
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2. SAKRAMENTALNI I MOLITVENI ŽIVOT

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1110-1112)

U liturgiji Crkva blagoslivlje Boga Oca i klanja mu se kao izvoru svih 
blagoslova stvaranja i spasenja kojima nas je blagoslovio u Sinu da nam dadne Duha 
posinjenja. Kristovo je djelo u liturgiji sakramentalno jer se u njemu njegovo otajstvo 
spasenja uprisutnjuje snagom Svetoga Duha; jer njegovo Tijelo, koje je Crkva, jest 
kao sakrament (znak i oruđe) u kojem Duh Sveti ostvaruje otajstvo spasenja; jer 
svojim liturgijskim činima putujuća Crkva već sudjeluje u nebeskoj liturgiji unaprijed je 
uživajući. Zadaća Duha Svetoga u bogoslužju Crkve jest pripraviti zajednicu za 
susret s Kristom; dozvati u pamet i objaviti Krista vjeri zajednice; svojom 
preobražujućom moći uprisutniti i posadašnjiti Kristovo spasenjsko djelo i činiti da dar 
zajedništva u Crkvi donosi plod.

SLAVLJENJE SVETIH SAKRAMENATA

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1131-1134)

Sakramenti su djelotvorni znakovi milosti, ustanovljeni od Krista i povjereni 
Crkvi, kojima nam se podjeljuje božanski život. Vidljivi obredi kojima se sakramenti 
slave označuju i ostvaruju milosti vlastite svakomu od njih. Sakramenti donose plod u 
onih koji ih primaju s potrebnim raspoloženjem. Crkva slavi sakramente kao 
svećenička zajednica uspostavljena krsnim svećeništvom i svećeništvom zaređenih 
službenika. Duh Sveti pripravlja za sakramente Božjom riječju i vjerom koja prihvaća 
riječ u dobro raspoloženim srcima. Tako sakramenti učvršćuju i izražavaju vjeru. Plod 
je sakramentalnog života u isti mah osoban i eklezijalan. U svakog vjernika podupire 
život za Boga u Kristu Isusu; a za Crkvu znaci rast u ljubavi i u njezinu poslanju 
svjedočenja.

SAKRAMENT KRSTA

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1213)

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae 
spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo 
oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i 
pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: „Krštenje je sakrament 
preporođenja vodom i riječju.“

 Prijava krštenja: u župnom uredu; najmanje mjesec dana prije slavlja.
 Dokumenti za prijavu krštenja: kopija rodnoga lista djeteta i posvjedočenje o 

sakramentima za kuma ili kumu.
 Slavlje sakramenta krštenja: subotom u 12.00 sati u crkvi sv. Antuna 

Padovanskoga ili u kapelici Svetoga Duha; ili po dogovoru
 Obvezna pouka i susret s roditeljima i kumovima: četvrtkom prije subote 

krštenja u 18.00 sati.

SAKRAMENT POTVRDE

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1316-1317)

Potvrda usavršuje krsnu milost; ona je sakrament koji daje Duha Svetoga da 
nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo, da nas čvršće pritjelovi Kristu, da ukrijepi 
nasu vezu s Crkvom te nas tješnje pridruži njezinom poslanju i pomogne da 
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kršćansku vjeru svjedočimo riječju i djelima. Potvrda, kao i krštenje, u dušu kršćana 
utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti 
samo jednom u životu. 

 Datum slavljenja sakramenta potvrde: 1. svibnja 2021. u 10.00 sati

SAKRAMENT EUHARISTIJE

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1407-1409)

Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve njezine 
članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na krizu 
prinio Ocu; po ovom sakramentu on izlijeva milost spasenja na svoje Tijelo – Crkvu. 
Euharistijsko slavlje uvijek obuhvaća: navješćivanje Božje rijeci, zahvaljivanje Bogu 
Ocu za sva njegova dobročinstva, naročito za dar Sina, zatim posvećenje kruha i 
vina i sudjelovanje u liturgijskoj gozbi primanjem Tijela i Krvi Gospodnje. Sve to tvori 
jedinstven bogoštovni cin. Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela 
spasenja koje je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po 
liturgijskom cinu.

a. Raspored svetih misa u župnoj crkvi:

 tijekom godine:
nedjeljom: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati;
radnim danom: 7.00 i 19.00 sati

 tijekom ljeta: od 20. lipnja do 31. kolovoza
nedjeljom: 7.30, 10.30 i 19.00 sati
radnim danom: 7.00 i 19.00 sati

b. Raspored svetih misa u župnoj crkvi sv. Maksimilijana – Bijenik:

 tijekom godine:
nedjeljom: 9.00 i 11.00 sati;
radnim danom u 19.00 sati

 tijekom ljeta: od 21. lipnja do 31. kolovoza
nedjeljom u 9.00 sati
radnim danom u 20.00 sati

c. Raspored svetih misa na području župe (izvan župne crkve):

 Crkva Bezgrešnog Srca Marijina u Mikulićima
nedjeljom: u 9.00 sati
radnim danom: u 7.15 sati (svibanj i listopad u 18.30)

 Dom umirovljenika „Sv. Josip“ (kapela Gospe od Zdravlja)
subotom u 9.30 sati.

 Dom umirovljenika „Sv. Maksimilijan Kolbe“
nedjeljom u 11.30

 Klinika za tumore: subotom u 16.30
 Bolnica Svetoga Duha (kapela Blažene Djevice Marije)

nedjeljom u 8.00 sati
utorkom i četvrtkom u 6.30
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 Svakoga dana slave se svete mise u kućnim kapelama sestara 
Karmelićanki Božanskog Srca Isusova (Vrhovec 29) i sestara Svetoga 
Križa (Vrhovec 43).

d. Mise zornice. Od prve nedjelje Došašća do Božića slavimo svete mise zornice. 
Raspored svetih misa u vremenu došašća je: 6.00 i 19.00 sati radnim danom. 
Nedjeljom je raspored svetih misa nepromijenjen.

e. Datum slavlja prve pričesti: 9. svibnja 2021. u 10.30

SAKRAMENT ISPOVIJEDI I POMIRENJA

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1495-1498)

Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti 
dobili ovlast odrješivanja. Duhovni ucinci sakramenta Pokore jesu: pomirenje s 
Bogom; otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima; otpuštenje, barem 
djelomično, vremenitih kazni kao posljedica grijeha; mir i spokoj savjesti, te duhovna 
utjeha; povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu. Pojedinačna i cjelovita 
ispovijed teških grijeha s odrješenjem ostaje jedinim redovitim sredstvom za 
pomirenje s Bogom i s Crkvom. Oprostima vjernici mogu dobiti za sebe, kao i za 
duše u čistilištu, otpuštenje vremenitih kazni koje su posljedice grijeha.

 Sakramentu ispovijedi i pomirenja može se pristupiti svakim danom prije i za 
vrijeme svetih misa te u došašću i korizmi u za to predviđene dane.

SAKRAMENT BOLESNIČKOGA POMAZANJA

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1527-1532)

Svrha je sakramenta bolesničkog pomazanja da dade osobite milosti 
kršćaninu koji proživljava tegobe vezane uz teške bolesti ili starost. Vrijeme pogodno 
za primanje svetog pomazanja sigurno je kad vjernik zbog bolesti ili starosti počinje 
biti u životnoj pogibelji. Svaki put kada kršćanin teško oboli, može primiti sveto 
pomazanje, isto tako nakon primanja, kad se bolest pogoršala. Samo svećenici 
(prezbiteri i biskupi) mogu dijeliti sakrament bolesničke pomasti; pri dijeljenju, služe 
se uljem blagoslovljenim od biskupa ili, po potrebi, od samoga svećenika služitelja. 
Bitna radnja u slavlju ovoga sakramenta jest mazanje bolesnika na čelu i rukama (po 
rimskom obredu) ili na drugim dijelovima tijela (na Istoku); mazanje je popraćeno 
liturgijskom molitvom svećenika slavitelja kojom zaziva posebnu milost ovog 
sakramenta. Plodovi posebne milosti sakramenta bolesničke pomasti jesu: bolesnik 
se sjedinjuje s Kristovom mukom za dobro svoje i Crkve; prima potporu, mir i 
ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti; prima oproštenje grijeha, 
ako ga nije mogao primiti u sakramentu pokore; dobiva zdravlje, ako to koristi 
duhovnom spasenju; pripravlja bolesnika za prijelaz u vječni život.
Kontakt:

 za bolesnike u bolnicama „Sveti Duh“ (Sveti Duh) te u Klinici za tumore (Ilica):
091/736-2612

 za ostale bolesnike na području župe: župni ured

SAKRAMENT SVETOGA REDA

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1591-1597)

Čitava je Crkva svećenički narod. Po krštenju svi vjernici sudjeluju u Kristovu 
svećeništvu. To se udioništvo naziva "kraljevskim svećeništvom". Na njegovu temelju 
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i njemu na službu postoji drugo sudjelovanje u Kristovu poslanju, ministerijalno 
svećeništvo, podijeljeno sakramentom reda; zadaća mu je služiti zajednici u ime i u 
osobi Krista Glave. Ministerijalno svećeništvo bitno se razlikuje od općeg svećeništva 
vjernika jer ono podjeljuje svetu vlast na službu vjernicima. Zaređeni službenici vrše 
svoju službu u narodu Božjem učeći (munus docendi), slaveći božanski kult (munus 
liturgicum) i pastoralno upravljajući (munus regendi). Od samog početka služba reda 
podjeljivala se i vršila u tri stupnja: služba biskupa, prezbitera i đakona. Službe 
podijeljene ređenjem nezamjenjive su za organski ustroj Crkve: bez biskupa, 
prezbiterâ i đakonâ ne može se govoriti o Crkvi. Biskup prima puninu sakramenta 
reda koji ga uključuje u biskupski zbor i čini ga vidljivom glavom partikularne Crkve 
koja mu je povjerena. Biskupi, kao nasljednici apostola i članovi biskupskog zbora, 
imaju udio u apostolskoj odgovornosti i u poslanju cijele Crkve pod vlašću pape, 
nasljednika svetog Petra. Prezbiteri su pridruženi biskupima u svećeničkom 
dostojanstvu i ujedno su o njima ovisni u vršenju svojih pastoralnih djelatnosti; 
pozvani su da budu razboriti suradnici biskupâ; oni oko svoga biskupa cine 
"prezbiterij" koji zajedno s njime nosi odgovornost za mjesnu Crkvu. Od biskupa 
primaju dužnost za pojedinu župnu zajednicu ili za određenu crkvenu službu. Đakoni 
su zaređeni za zadatke služenja u Crkvi. Ne primaju ministerijalno svećeništvo, ali im 
ređenje podjeljuje važne uloge u službi naviještanja riječi Božje, bogoslužja, 
pastirskog upravljanja i djelotvorne ljubavi: te zadatke treba da vrše pod pastirskom 
vlasti svoga biskupa. Sakrament reda podjeljuje se polaganjem ruku, nakon čega 
slijedi svečana posvetna molitva kojom se za ređenika od Boga traže milosti Duha 
Svetoga potrebne za njegovu službu. Ređenje utiskuje neizbrisiv sakramentalni 
biljeg.

SAKRAMENT ŽENIDBE

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1660-1666)

Ženidbenim savezom, muškarac i žena vezuju se u prisno zajedništvo života i 
ljubavi. Bog Stvoritelj zasnovao je ženidbu i vlastitim je zakonima opskrbio. Po svojoj 
naravi ženidba je određena za dobro ženidbenih drugova i za rađanje i odgoj djece. 
Među krštenima Krist Gospodin uzdignuo je ženidbu na dostojanstvo sakramenta. 
Sakrament ženidbe znak je sjedinjenja Krista i Crkve. Ženidbenim drugovima daje 
milost da se ljube onom ljubavlju kojom Krist ljubi Crkvu. Tako milost sakramenta 
usavršuje ljudsku supružničku ljubav, učvršćuje njihovo nerazrješivo jedinstvo i 
posvećuje ih na putu u vječni život. Ženidba se sklapa privolom ugovornih stranaka, 
što znači voljom da se uzajamno i neopozivo daruju, da bi živjeli u savezu vjerne i 
plodne ljubavi. Budući da ženidbom bračni drugovi stupaju u jedno javno stanje 
života u Crkvi, prikladno je da sklapanje ženidbe bude javno, u okviru liturgijskog 
slavlja, u nazočnosti svećenika (ili ovlaštenog predstavnika Crkve), svjedokâ i 
vjerničke zajednice. Po naravi ženidba je bitno jedinstvena, nerazrješiva i otvorena 
plodnosti. Mnogoženstvo je nespojivo s jedinstvom ženidbe; razvod rastavlja ono što 
je Bog sjedinio; odbacivanje plodnosti lišava bračni život njegova "najdragocjenijeg 
dara", djeteta. Novi brak rastavljenih, dok još živi zakoniti supružnik, protivi se 
Božjem naumu i zakonu, kako ih je Krist učio. Oni nisu od Crkve odijeljeni, ali ne 
smiju primati svetu pričest. Svoj će kršćanski život živjeti osobito odgajajući djecu u 
vjeri. Kršćanski je dom mjesto gdje djeca primaju prvi navještaj vjere. Zato se obitelj s 
pravom zove "domaća Crkva", zajednica milosti i molitve, škola ljudskih kreposti i 
kršćanske ljubavi.
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DOKUMENTI  ZA SKLAPANJE ŽENIDBE U KATOLIČKOJ  CRKVI:

 KRSNI I SLOBODNI LIST. Tražiti u župi krštenja – ne smije biti stariji od 6 
mjeseci.

 POTVRDA O ZARUČNIČKOM TEČAJU
 DOPUŠTENJE ŽUPNIKA ZA VJENČANJE IZVAN VLASTITE ŽUPE ILI 

OTPUSNICA. Za zaručnike koji ne stanuju u našoj župi.
 POTVRDE ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKU

o Općina Črnomerec, Matični ured za vjenčanja, I. kat, soba 26.
o Potrebno je ponijeti:

 Osobnu iskaznicu
 Preslika osobnih iskaznica svjedoka ili kumova.

o Mladenci dolaze zajedno zbog potpisa.
 VJENČANI LIST (Oni koji su već civilno vjenčani) 

Dokumente dostaviti u župni ured najkasnije 30 dana prije vjenčanja!

ZARUČNIČKI TEČAJ u našoj župi:

 07.–11. 09. 2020. (20.00)
 16.–20. 11. 2020. (20.00)
 18.–22. 01. 2021. (20.00)
 08.–12. 03. 2021. (20.00)
 24.–28. 05. 2021. (20.00)
 06.–10. 09. 2021. (20.00)

DRUGA LITURGIJSKA SLAVLJA

BLAGOSLOVINE

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1677-1679)

Blagoslovinama se zovu sveti znakovi ustanovljeni od Crkve; svrha im je 
pripravljati ljude na primanje plodova sakramenata i posvećivati različite zgode 
života. Među blagoslovinama važno mjesto zauzimaju blagoslovi; sadrže hvalu Bogu 
za njegova djela i njegove darove i ujedno molitveni zagovor Crkve za ljude da mogu 
upotrebljavati Božje darove u duhu evanđelja. Osim liturgijom, kršćanski se život 
hrani i različitim oblicima pučke pobožnosti, ukorijenjene u različite kulture. Brižno 
nastojeći da ih rasvijetli svjetlom vjere, Crkva promiče oblike pučke religioznosti, koji 
su izraz evanđeoskog instinkta i ljudske mudrosti te obogaćuju kršćanski život 
naroda.

KRŠĆANSKI POGREB

Iz Katekizma Katoličke Crkve (1684-1690)

Kršćanski pogreb ne podjeljuje pokojniku ni sakramenat ni blagoslovinu, jer on 
je "prešao" s onu stranu sakramentalne ekonomije. Pogreb je ipak liturgijsko slavlje 
Crkve, koje ovdje ide za tim da izrazi djelotvorno zajedništvo s pokojnikom, da u 
njemu sudjeluje okupljena zajednica te da ovoj navijesti vječni život. Oproštaj s 
pokojnikom jest čin kojim ga Crkva "preporučuje Bogu". To je posljednji pozdrav 
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kojim se kršćanska zajednica oprašta od jednoga svojega člana prije nego mu se 
tijelo položi u grob. Bizantska predaja izražava to oproštajnim cjelovom pokojniku: 
Tim zaključnim pozdravom "pjeva se njegovu odlasku iz ovoga života i njegovu 
rastanku, a i jer postoji zajedništvo i ponovni sastanak. Naime, umrijevši nismo 
nipošto odijeljeni jedni od drugih jer svi mi idemo istim putem i naći ćemo se na 
istome mjestu. Nikad nećemo biti odvojeni, jer živimo za Krista i sada smo sjedinjeni 
s Kristom, idući njemu ususret (...) bit ćemo svi zajedno u Kristu".

MOLITVENI ŽIVOT ŽUPE

ČASOSLOV

 utorkom: kao dio pobožnosti „13 utoraka“
 u došašću: poslije mise zornice
 u danima Vazmenoga trodnevlja (veliki četvrtak, petak i subota): 7.00 i 12.00 

sati

EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 srijedom: u kapeli sv. Križa /župna crkva/ od 7.30 do 19.00 sati (u tišini)
 četvrtkom: u sklopu susreta za studente i mlade
 petkom u župnoj crkvi nakon večernje svete mise

POBOŽNOST BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Svaku večer (osim nedjelje) prije večernje svete mise u 18.15 molimo svetu 
krunicu, osim u dane kad se prema pastoralnom programu u to vrijeme slavi 
sakrament ženidbe. U svibnju i listopadu krunica i litanije započinju u 18.15. U 19.00 
sati je sveta misa.

POBOŽNOST SV. ANTUNU PADOVANSKOMU

 Utorkom tijekom cijele godine slavimo misu za sve štovatelje sv. Antuna. 
o 18.15 sati – krunica Bl. Dj. Marije
o 19.00 sati – sveta misa

 „13 utoraka“ pred blagdan sv. Antuna Padovanskoga
o 18.00 sati – krunica Bl. Dj. Marije
o 18.25 sati – večernja, Krunica sv. Antuna
o 19.00 sati – sveta misa

KRIŽNI PUT

U korizmeno vrijeme obavljamo pobožnost križnog puta srijedom i petkom u 18.15. U 
meditacijama muke našega Spasitelja izmjenjuju se razne stvarnosti naše župe.

DEVETNICE I TRODNEVNICE

 Sv. Franjo Asiški: od 25. rujna do 3. listopada
o 3. listopada poslije večernje mise je Obred preminuća sv. Franje

 Bezgrješno začeće Bl. Dj. Marije: od 29. studenoga do 7. prosinca
 Sv. Josip, Zaručnik BDM: od 10. do 18. ožujka
 Sv. Antun Padovanski: od 4. do 12. lipnja 
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 Trodnevna duhovna priprava pred slavlje sakramenta sv. Potvrde: 28. - 30. 
travnja 2021.

 Trodnevna duhovna priprava pred slavlje sakramenta Prve pričesti: 5. - 7. 
svibnja 2021.

HODOČAŠĆA

Za sva hodočašća prijaviti se možete isključivo u župnom uredu.

 Zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu: 13. rujna 2020.
 Hodočašće u Padovu

o 20. 03. 2021.
o 24. 04. 2021.
o 05. 06. 2021.
o 03. 07. 2021.
o 25. 09. 2021.
o 23. 10. 2021.
o 20. 11. 2021.

 Hodočašće u Asiz „Na izvoru franjevaštva“
o 07. – 11. 04. 2021.

 Hodočašće u Poljsku „Stopama poljskih svetaca“
o 30. 08. –  05. 09. 2021.

 Zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu: 12. rujna 2021.

3. ŽUPNA (DOBNA) KATEHEZA

Prvopričesnici: vjeroučenici III. razreda osnovne škole

a. Opis: Polaznici ovih susreta jesu djeca III. razreda OŠ koji žele pristupiti 
sakramentima sv. Ispovijedi i Prve pričesti. Kroz zanimljive radionice 
kandidatima se približava stvarnost sakramenata te otvara njihovo srce za 
ljubav i rast u Gospodinu.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: prema rasporedu
d. Katehisti: fra Roko Bedalov (OŠ Ivana Cankara), fra Igor Horvat (OŠ 

Medvedgrad), s. Ivanka Darojković (OŠ Pavleka Miškine)

Vjeroučenici IV., V. i VI. razreda osnovne škole

a. Opis: Djecu IV, V. i VI. Razreda potičemo da se uključe prvenstveno u 
zajednicu ministranata ili u dječji pjevački zbor subotom. Za one kojima ne 
odgovara ovaj termin susreti su četvrtkom u 17.00 sati. Kroz druženje s 
Biblijom, kroz molitvu i igru potičemo djecu da nastave svoj vjerski rast.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: četvrtak u 17.00 sati
d. Katehisti: fra Roko Bedalov

Vjeroučenici VII. razreda osnovne škole

a. Opis: Polaznici VII. razreda OŠ koji se neposredno pripremaju za pristupanje 
sakramentu sv. Potvrde.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: svaki drugi tjedan (kada je školska nastava ujutro)
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 petak: 15.00 i 16.00 sati
d. Kateheta: fra Marko Vrdoljak

Potvrđenici: vjeroučenici VIII. razreda osnovne škole

a. Opis: Polaznici su učenici VIII. razredâ OŠ koji se pripremaju za slavljenje 
sakramenta sv. Potvrde. Cilj ovih susreta jest iskusiti ljepotu pripadnosti Crkvi 
kao zajednici vjernika, svojim životom izražavati svoju vjeru te napredovati u 
dobru pod vodstvom Duha Svetoga.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: prema rasporedu
d. Kateheta: fra Filip Pušić

SREDNJOŠKOLCI

a. Opis: Polaznici su učenici srednjih škola koji „nakon krizme“ ostaju u vjeri. 
Kroz pjesme s animacijama, svjedočanstva, molitvu i razgovore sa 
svećenikom žele izgraditi vjernički stav. Kroz projekte i volontiranja konkretno 
pomoći siromašnima i bolesnima. 

b. Mjesto susreta: crkva, katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: nedjeljom u 20.15
d. Katehisti: fra Ivan M. Lotar i fra Filip Pušić

STUDENTI I MLADI

a. Opis: Polaznici su studenti i mladi koji imaju pitanja o vjeri, koji žele duhovnu 
pratnju svećenika i žele kroz druženje i slavljenje Boga produbiti svoju vjeru.

b. Mjesto susreta: crkva, katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: četvrtkom u 20.00 sati
d. Kateheta: fra Stjepan Brčina
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4. ŽIVI VJERNIČKI KRUGOVI

Susret s Riječju (biblijska i liturgijska zajednica)
a. Opis: Sudionici Biblijske i Liturgijske zajednice pokušavaju kroz molitvu i 

kateheze razmišljati o Božjoj riječi koja se naviješta u liturgiji, o raznim 
temama biblijskog i liturgijskog karaktera.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: ponedjeljak, 19.45 sati
d. Susret s Riječju možete pratiti uživo na YouTube kanalu "Askfrapriest" u 

redovitom terminu.
e. Voditelji: fra Ivan M. Lotar

Ministrantska zajednica
a. Opis: Ministranti su dječaci od četvrtoga razreda OŠ koji svojim sudjelovanjem 

u liturgiji pomažu svećeniku kod oltara. Kroz zajedničke susrete i druženja želi 
se potaknuti ispravno shvaćanje služenja i odgovornost za pripremu 
zajedničkih slavlja.

b. Mjesto susreta: crkva, katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: subota, 10.00 sati
d. Voditelj: fra Filip Pušić

Zajednica čitača
a. Opis: Ovoj zajednici pripadaju svi čitači koji na tjednim i nedjeljnim 

euharistijskim slavljima naviještaju Riječ Božju. Ovim susretima želi se pomoći 
čitačima u vršenju njihove službe kako bi što dostojanstvenije i savjesnije 
izvršili svoju dužnost u liturgijskome slavlju.

b. Mjesto susreta: dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: prema dogovoru
d. Voditelji: fra Roko Bedalov i fra Ivan Lotar

Župni pjevački zborovi

Župni pjevački zbor „Tomislav Talan“

a. Mjesto probe: glazbenica
b. Vrijeme probe: utorak i petak, 20.00 sati
c. Misa: 10.30 sati
d. Voditelji: Milan Hibšer i Iva Bardun

Župni dječji pjevački zbor „Antunovi slavuji“

a. Dob: osnovnoškolci
b. Mjesto probe: dvorana „Antonio“ / crkva
c. Vrijeme probe: subota, 10.00 sati
d. Misa: 9.00 sati
e. Voditeljica: s. Ivanka Darojković

Župni pjevački zbor srednjoškolaca

a. Dob: srednjoškolci
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b. Mjesto probe: glazbenica
c. Vrijeme probe: nedjelja, 20.15
d. Misa: po dogovoru
e. Voditeljica: Sara Klikić

Župni pjevački zbor „Put mira“

a. Dob: od 15. nadalje
b. Mjesto probe: župska knjižnica
c. Vrijeme probe: petak, 20.00 sati
d. Misa: 12.00 sati
e. Voditelji: Antonija i Georg Linde 

Župni pjevački zbor „Malo svjetlo“

a. Mjesto probe: glazbenica
b. Vrijeme probe: četvrtak, 20.30
c. Misa: 19.00 sati
d. Voditelj: Martin Šaban

Ansambl „Kolbe“

a. Mjesto probe: glazbenica
b. Vrijeme probe: ponedjeljak, 20.00 sati
c. Voditeljica: Iva Bardun
d. Misa: 19.00 sati (zadnja nedjelja u mjesecu)

VIS „Amorose“

a. Voditeljica: Iva Smojver
b. Misa: 19.00 sati (nedjeljom), Duhovno –duhovite večeri, četvrtkom 

Pjevački zbor „Sveta Klara“ crkve Bezgrješnoga Srca Marijina u Mikulićima

a. Mjesto probe: samostan klarisa
b. Vrijeme probe: po dogovoru
c. Misa: 9.00 sati
d. Voditelji: Danijel Mašunić

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

a. Opis: Članovi Franjevačkoga svjetovnog reda su vjernici laici koji nastoje u 
svijetu živjeti Evanđelje po primjeru svetog Franje Asiškog, koji je bio brat 
svakom stvorenju.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: posljednja nedjelja u mjesecu, u 16.30 sati
d. Predsjednik: Damir Glivarec
e. Duhovni asistent: fra Vilček Novački

FRANJEVAČKA MLADEŽ
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a. Opis: Članovi Franjevačke mladeži su mladi od 16. do 26. godine koji žele 
svoju mladost posvetiti Isusu Kristu po uzoru na sv. Franju, vječnoga 
zaljubljenika.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: nedjelja, 20.00 sati
d. Duhovni asistent: fra Roko Bedalov

VOJSKA BEZGRJEŠNE

a. Opis: Članovi Vojske Bezgrješne u molitvi pred Presvetim i svetom misom, 
katehetskim susretima i hodočašćima žele se upoznati s likom sv. 
Maksimilijana Kolbea i po uzoru na njega pripadati Bezgrješnoj i Bogu.

b. Mjesto susreta: crkva sv. Antuna Padovanskoga
c. Vrijeme susreta: druga subota u mjesecu, od 9.00 do 11.00 sati
d. Duhovni asistent: fra Vladimir Vidović

ZAJEDNICA OBITELJI

a. Opis: Zajednicu obitelji čine obitelji naše župe koji žele kroz molitvu, druženje i 
razgovor razmišljati o važnosti, ulozi te izazovu obitelji kao temeljne stanice 
društva u današnjem svijetu.

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: srijeda, u 19.45 i subota 17.00 sati (vidi raspored susreta)
d. Voditelji: fra Roko Bedalov

KARITATIVNO-MISIJSKA ZAJEDNICA

a. Opis: Članovi karitativno-misijske zajednice pripremaju prigodne akcije čije 
priloge upućuju potrebitim obiteljima naše Župe.

b. Mjesto susreta: po dogovoru
c. Vrijeme susreta: po dogovoru
d. Voditelji: fra Roko Bedalov, Marija Barišić

DRAMSKA ZAJEDNICA ZA DJECU

a. Opis: Djeca koja  pripremaju recitacije i prigodne animacije za nedjeljnu misu s 
djecom

b. Mjesto susreta: katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: subota, 11.00
d. Voditelj: fra Ivan M. Lotar

MOLITVENE ZAJEDNICE

„Bez prestanka molite“

a. Opis: skupina vjernika koja nakon jutarnje svete mise ostane u kratkoj molitvi.
b. Mjesto susreta: crkva, katehetska dvorana „Antonio“
c. Vrijeme susreta: svaki dan poslije jutarnje mise
d. Voditelj: Andrija Kleončić

„Sveta Monika“

a. Opis: Majke koje mole za svoju odraslu djecu po primjeru i zagovoru svete 
Monike, majke sv. Augustina. 

b. Mjesto susreta: kapelica Svetoga Križa
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c. Vrijeme susreta: ponedjeljak, 17.45 – 18.30
d. Voditeljica: Štefanija Kleončić

„Živa voda“

a. Opis: Vjernici laici koji njeguju karizmatski način molitve. Pjesma, molitva, 
kateheza, svjedočanstva.

b. Mjesto susreta: kapelica Svetoga Duha
c. Vrijeme susreta: utorak, 20.00 – 21.45
d. Voditeljica: Mira Obućina

„Prijatelj Isus“

a. Opis: Zajednica vjernika laika koji kroz karizmatski i kontemplativno-
meditativni način molitve produbljuju svoje prijateljstvo s Isusom.

b. Mjesto susreta: kapelica Svetoga Duha
c. Vrijeme susreta: srijeda, 19.45 – 21.45
d. Voditeljica: Kata Čulo

Dežurstvo na cjelodnevnim klanjanju srijedom u župi

a. Opis: Vjernici koji organizirano dežuraju na cjelodnevnom klanjanju srijedom
b. Mjesto: kapelica Sv. Križa / crkva
c. Vrijeme susreta: srijeda, 7.30 – 19.00 sati
d. Koordinator: Andrija Kleončić

DUHOVNE OBNOVE

‒ Duhovna obnova za župljane:
27. – 28. studenoga 2020.
26. – 27. veljače 2021.
19. – 21. ožujka 2021. (Cres)

RADIO EMISIJA

Od listopada u novoj shemi Radio Marije župa sv. Antuna sa svojim širim spektrom 
suradnika  ima svoju emisiju pod nazivom "Petak Četvrti". Emisiju vodi i uređuje župni 
vikar fra Ivan M. Lotar u suradnji sa Zajednicom srednjoškolaca Sveti Duh. Zajedno 
ćemo razgovarati s gostima iz svih društvenih sfera o aktualnim temama iz života Crkve i 
svijeta. Možete nas pratiti na Radio Mariji svaki četvrti petak u mjesecu od 21.00 sat. 
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RASPORED SUSRETA

Raspored održavanja župne kateheze
za vjeroučenike osnovne škole

12 Dan Termini Škola

1. i 2. Subota 10.00 (dječji zbor) Sve škole

3.

Utorak 9.00; 14.00 (a, b - raz.)
9.45; 14.45 (c, d - raz.) OŠ Medvedgrad 

Četvrtak 15.30 (a, b, c - raz.)
16.15 (a, b, c - raz.) OŠ Ivana Cankara

Petak
14.45 (a - raz.); 15.30 (b - raz.)
14.00 (c - raz.); 12.45 (d - raz.)
11.15; 12.00 (e - raz.)

OŠ Pavleka Miškine

Subota   9.00 Sve škole

4., 5. i 6.
Četvrtak 17.00 Sve škole
Subota 10.00 Sve škole

7. Petak
15.00 OŠ Medvedgrad

OŠ Ivana Cankara

16.00 OŠ Pavleka Miškine
OŠ Ivana Cankara

8.

Ponedjeljak   8. 00; 16.00
10.30; 17.00 OŠ Ivana Cankara

Petak   9.00; 15.00
10.00; 16.00 OŠ Medvedgrad

Petak
  8.00; 13.15 (a - raz.)
11.00; 14.00 (b - raz.)
12.00; 17.00 (c - raz.)

OŠ Pavleka Miškine

Subota 11.00: Dramska Svi koji žele

Sastanak Župnoga pastoralnog i 
ekonomskog vijeća:

15. 09. 2020. (utorak)
17. 10. 2020. (duhovna obnova)
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04. 11. 2019. (srijeda)
01. 12. 2020. (utorak)
09. 02. 2021. (utorak)
29. 03. 2021. (ponedjeljak)
02. 06. 2021. (srijeda)

Sastanak Župnoga pastoralnog vijeća 
(Bijenik):

26. 10. 2020. (ponedjeljak)
30. 11. 2020. (ponedjeljak)
15. 02. 2021. (ponedjeljak)
25. 03. 2021. (četvrtak)
02. 05. 2021. (nedjelja-obiteljsko popodne)

Susreti s roditeljima krizmanika:

09. 11. 2020. (ponedjeljak)
07. 12. 2020. (ponedjeljak)
08. 02. 2021. (ponedjeljak)
24. 03. 2021. (srijeda)

Susreti s roditeljima prvopričesnika:

11. 11. 2020. (srijeda)
09. 12. 2020. (srijeda)
03. 02. 2021. (srijeda)
19. 03. 2021. (petak)
21. 04. 2021. (srijeda)

Susreti s roditeljima i djecom 4. razreda:

07. 11. 2020.  
13. 02. 2021.
22. 05. 2021. (hodočašće)

Susreti s roditeljima i djecom 5. i 6. razreda:

24. 10. 2020. 
20. 02. 2021.
22. 05. 2021. (hodočašće)

Kateheze za odrasle:

03. 11. 2020. (utorak)
10. 11. 2020. (utorak)
24. 11. 2020. (utorak)
03. 03. 2021. (srijeda)
10. 03. 2021. (srijeda)
17. 03. 2021. (srijeda)

Susreti s bakama i djedovima:

28. 10. 2020. (srijeda)
25. 11. 2020. (srijeda)
16. 12. 2020. (srijeda)
24. 02. 2021. (srijeda)

14. 04. 2021. (srijeda)
19. 05. 2021. (srijeda)

Akcije Misijsko-karitativne zajednice:

18. 10. 2020. -  Misijska nedjelja
29. 11. 2020. -  Prva nedjelja Došašća
28. 03. 2021. -  Cvjetna nedjelja

Zaručnički tečaj u našoj župi:

07. – 11. 09. 2020. (20.00)
16. – 20. 11. 2020. (20.00)
18. – 22. 01. 2021. (20.00))
08. – 12. 03. 2021. (20.00)
24. – 28. 05. 2021. (20.00)
06. – 10. 09. 2021. (20.00)

Sastanak Vojske Bezgrješne:

10. 10. 2020.
14. 11. 2020.
12. 12. 2020.
09. 01. 2021.
13. 02. 2021.
13. 03. 2021.
10. 04. 2021.
08. 05. 2021.
19. 06. 2021.
10. 07. 2020.
14. 08. 2020.
11. 09. 2021.
09. 10. 2021.
13. 11. 2021.
11. 12. 2021.

Sastanak OFS-a:

25. 10. 2020.
29. 11. 2020.
27. 12. 2020.
31. 01. 2021.
28. 02. 2021.
28. 03. 2021.
25. 04. 2021.
30. 05. 2021.
27. 06. 2021.
29. 08. 2021.
26. 09. 2021.
31. 10. 2021.
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RUJAN 2020.

1 U

2 S

3 Č

4 P 9.00: Posjet bolesnicima

5 S

6 N 23. nedjelja kroz godinu

7 P Početak školske godine
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

8 U Rođenje BDM – Mala Gospa
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

9 S 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

10 Č 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

11 P 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

12 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

13
N

24. nedjelja kroz godinu
289. Zavjetno hodočašće grada Zagreba na Mariju Bistricu

14 P

15 U 19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

16 S

17 Č Rane sv. Franje: godišnje župsko klanjanje pred Presvetim

18 P

19 S

20 N 25. nedjelja kroz godinu
9.00: Zaziv Duha Svetoga za početak školske godine

21 P

22 U

23 S

24 Č
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25
P

Devetnica pred blagdan sv. Franje, od 25. rujna do 3. listopada (I)
 18.15: molitva franjevačke krunice i pobožnost sv. Franji
 19.00: sveta misa

26 S Devetnica pred blagdan sv. Franje (II)

27
N

26. nedjelja kroz godinu
16.30: Franjevački svjetovni red
Devetnica pred blagdan sv. Franje (III)

28 P Devetnica pred blagdan sv. Franje (IV)

29 U Devetnica pred blagdan sv. Franje (V)

30
S

Sveti Jeronim – Dan hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca 
konventualaca (Šibenik)
Devetnica pred blagdan sv. Franje (VI)
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LISTOPAD 2020.

1

Č

Listopadske pobožnosti 
 18.15: molitva svete krunice i pjevane litanije
 19.00: sveta misa s prigodnom homilijom

Devetnica pred blagdan sv. Franje (VII)
20.00: Molitveno bdijenje za duhovna zvanja

2 P 9.00: Posjet bolesnicima
Devetnica pred blagdan sv. Franje (VIII)

3 S Devetnica pred blagdan sv. Franje (IX)
Obred preminuća svetog oca Franje, nakon večernje svete mise

4
N

27. nedjelja kroz godinu
Sveti Franjo
19.00: Svečani zavjeti: fra Zvonimir Pervan i fra Matej Milić

5 P

6 U Izvanredni provincijski kapitul

7 S Izvanredni provincijski kapitul

8 Č

9 P

10 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

11 N 28. nedjelja kroz godinu
Izbori za Župno pastoralno vijeće

12 P

13 U

14 S

15 Č

16 P

17 S 19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća (duhovna 
obnova)

18
N

29. nedjelja kroz godinu – Misijska nedjelja
Prodajna izložba Karitativno-misijske zajednice
Prodaja kolača OFS-a
Izbori za Župno pastoralno vijeće

19 P Samobor: Duhovna obnova Franjevačke mladeži

20 U

21 S
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Č

23 P

24 S 17.00: Duhovna obnova za roditelje i djecu 5. i 6. razreda

25

N

30. nedjelja kroz godinu – Nedjelja zahvale za plodove zemlje i dani 
kruha u župnoj crkvi
Dan zahvalnosti u Pučkoj kuhinji
Izbori za Župno pastoralno vijeće
16.30: Franjevački svjetovni red
20.15: Susret srednjoškolaca

26 P 19.45: Susret s Riječju
20.00: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća (Bijenik)

27 U

28 S 19.45: Susret s bakama i djedovima

29 Č

30 P

31 S 9.00 - 14.00: Duhovna obnova za Franjevačku mladež
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STUDENI 2020.

1 N SVI SVETI

2
P

Dušni dan
Poslije večernje sv. mise obred odrješenja za sve preminule sahranjene 
na starom Svetoduškom groblju
19.45: Susret s Riječju

3 U Spomen svih vjernih mrtvih Franjevačkoga reda
19.45: Kateheza za odrasle

4 S Dan Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

5 Č

6 P 9.00: Posjet bolesnicima

7 S 17.00: Duhovna obnova za roditelje i djecu 4. razreda

8
N

32. nedjelja kroz godinu
19.00: Obećanja Frama Sveti Duh
20.15: Susret srednjoškolaca

9 P 19.45: Susret s roditeljima krizmanika
19.45: Susret s Riječju

10 U 19.45: Kateheza za odrasle

11 S 19.45: Susret s roditeljima prvopričesnika

12 Č

13 P 20.00: Projekcija filma o Damiru Tomljenoviću Gavranu

14 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

15 N 33. nedjelja kroz godinu
20.15: Susret srednjoškolaca

16 P 19.45: Susret s Riječju
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

17 U 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

18 S Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

19 Č 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

20 P 19.00: Svečana sv. Misa i koncert svih zborova koji djeluju u župi
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

21 S

22
N

34. nedjelja kroz godinu – Nedjelja Krista Kralja
Sv. Cecilija, zaštitnica pjevača
20.15: Susret srednjoškolaca

23 P 19.45: Susret s Riječju
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24 U Dan posvete župne crkve (proslava u 19.00 sati)
20.00: Kateheza za odrasle

25 S 19.45: Susret s bakama i djedovima

26 Č

27 P

28 S

29

N

1. nedjelja došašća
Prodajna izložba Karitativno-misijske zajednice
16.30: Franjevački svjetovni red
Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM, od 29. studenoga 
do 7. prosinca, (I)

 18.15: molitva svete krunice i pobožnost Devetnice
 19.00: sveta misa s prigodnom homilijom

20.15: Susret srednjoškolaca
30

P

Današnjim danom započinju mise zornice koje se slave svakim danom 
(osim nedjelje) u 6.00 sati. Nakom mise zornice moli se Jutarnja molitva iz 
Časoslova. Nedjeljom je raspored svetih misa nepromijenjen.
Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (II)
19.45: Susret s Riječju
20.00: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća (Bijenik)
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PROSINAC 2020.

1 U Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (III)
19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

2 S Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (IV)

3 Č Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (V)

4 P 9.00: Posjet bolesnicima
Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (VI)

5
S

10.00: Klarise Mikulići: doživotni zavjeti (biskup Ivan Šaško)
Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (VII)
19.00: Nikolinje

6
N

2. nedjelja došašća
Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (VIII)
20.00: Ansambl Kolbe: Koncert adventskih pjesama
20.15: Susret srednjoškolaca

7
P

Devetnica pred svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM (IX)
19.45: Susret s roditeljima krizmanika
19.45: Susret s Riječju

8 U BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM

9 S 19.45: Susret s roditeljima prvopričesnika

10 Č

11 P 9.00: Posjet bolesnicima (božićna ispovijed)

12 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)
20.00: Framasong

13
N

3. nedjelja došašća – Nedjelja Caritasa
20.00: Koncert sveučilišnih zborova
20.15: Susret srednjoškolaca

14 P 19.45: Susret s Riječju

15 U

16 S 19.45: Susret s bakama i djedovima

17 Č

18 P

19 S 20.00: Koncert „Lado“

20 N 4. nedjelja došašća
20.15: Susret srednjoškolaca

21 P

22 U
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23 S Velika božićna ispovijed

24

Č

Badnjak 
Velika božićna ispovijed
19:15: Prigodni program
20.00: Dječja polnoćka
23.00: Molitveno bdijenje
24.00: Polnoćka

25 P BOŽIĆ
Svete mise su kao nedjeljom.

26 S Sveti Stjepan
Svete mise su kao nedjeljom.

27
N

Sveta Obitelj
Sveti Ivan
10.30: Obnova bračnih obećanja
16.30: Franjevački svjetovni red

28 P Započinje božićni pohod obiteljima – blagoslov kuća

29 U

30 S

31 Č 19.00: Sveta misa zahvalnica i godišnji pastoralni izvještaj
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SIJEČANJ 2021.

1 P BDM BOGORODICA – Nova Godina, Svjestki dan mira

2 S

3 N 2. nedjelja po Božiću

4 P

5 U

6 S BOGOJAVLJENJE – Sveta Tri Kralja
Svete mise su kao nedjeljom.

7 Č

8 P

9 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

10 N KRŠTENJE ISUSOVO

11 P

12 U

13 S

14 Č

15 P

16 S

17
N

2. nedjelja kroz godinu
Sv. Antun Opat
20.15: Susret srednjoškolaca

18 P 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

19 U 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

20 S 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

21 Č 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

22 P 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

23 S

24 N 3. nedjelja kroz godinu
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20.15: Susret srednjoškolaca
25 P

26 U

27 S

28 Č

29 P

30 S

31
N

4. nedjelja kroz godinu
16.30: Franjevački svjetovni red
20.15: Susret srednjoškolaca
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VELJAČA 2021.

1 P

2 U Prikazanje Gospodinovo - Svijećnica
Dan života

3 S 19.45: Susret s roditeljima prvopričesnika

4 Č

5 P 9.00: Posjet bolesnicima

6 S

7 N 5. nedjelja kroz godinu
20.15: Susret srednjoškolaca

8 P 19.45: Susret s roditeljima krizmanika

9 U 19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

10 S

11 Č Dan bolesnika

12 P

13 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)
17.00: Duhovna obnova za roditelje i djecu 4. razreda

14 N 6. nedjelja kroz godinu
20.15: Susret srednjoškolaca

15 P 20.00: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća (Bijenik)

16 U

17
S

Pepelnica
Za vrijeme svetih misa na Pepelnicu je obred pepeljenja.
18.15: Pobožnost križnoga puta (srijedom i petkom)

18 Č

19 P 18.15: pobožnost križnoga puta

20 S 17.00: Duhovna obnova za roditelje i djecu 5. i 6. razreda

21 N 1. korizmena nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca

22 P

23 U

24 S 18.15: pobožnost križnoga puta
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19.45: Susret s bakama i djedovima
25 Č

26 P 18.15: pobožnost križnoga puta

27 S

28
N

2. korizmena nedjelja
16.30: Franjevački svjetovni red
20.15: Susret srednjoškolaca
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OŽUJAK 2021.

1 P 19.45: Susret s Riječju

2 U

3 S 18.15: Pobožnost križnoga puta
19.45: Kateheza za odrasle

4 Č

5 P 9.00: Posjet bolesnicima
18.15: Pobožnost križnoga puta

6 S

7 N 3. korizmena nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca

8 P 19.45: Susret s Riječju
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

9 U 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

10

S

Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa, od 10. do 18. ožujka, (I)
18.15: Pobožnost križnoga puta
19.45: Kateheza za odrasle
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

11
Č

Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (II)
 18.15: Molitva svete krunice u čast BDM i pobožnost sv. Josipu

20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)
12

P
Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (III)
18.15: Pobožnost križnoga puta
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

13 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)
Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (IV)

14
N

4. korizmena nedjelja
Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (V)
20.15: Susret srednjoškolaca

15 P Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (VI)
19.45: Susret s Riječju

16

U

Pobožnost „13 utoraka“ (I)
 18.00: molitva svete krunice u čast BDM
 18.25: pjevana večernja i krunica sv. Antuna
 19.00: svečana sveta misa

Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (VII)
17

S
18.15: Pobožnost križnoga puta
Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (VIII)
19.45: Kateheza za odrasle

18 Č Devetnica pred svetkovinu sv. Josipa (IX)

19
P

SVETI JOSIP, ZARUČNIK BDM
Svete mise su u 7.00, 10.30 i 19.00 sati
18.15: Pobožnost križnoga puta
19.45: Susret s roditeljima prvopričesnika
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S Hodočašće u Padovu

21 N 5. korizmena nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca

22 P 19.45: Susret s Riječju

23 U Pobožnost „13 utoraka“ (II)

24 S 18.15: Pobožnost križnoga puta
19.45: Susret s roditeljima krizmanika

25
Č

Navještenje Gospodinovo – Blagovijest
Svete mise su u 7.00, 10.30 i 19.00 sati
20.00: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća (Bijenik)

26 P 18.15: Pobožnost križnoga puta

27 S

28
N

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA 
Prodajna izložba Karitativno-misijske zajednice
16.30: Franjevački svjetovni red
20.15: Susret srednjoškolaca

29 P 19.45: Susret s Riječju
19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

30 U Pobožnost „13 utoraka“ (III)

31 S 18.15: Pobožnost križnoga puta
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TRAVANJ 2021.

1

Č

VELIKI ČETVRTAK
 7.00: Časoslov, Služba čitanja i Jutarnja
 12.00: Časoslov, Srednji čas
 19.00: Misa večere Gospodnje
 22.00: Getsemanska ura

2

P

VELIKI PETAK
 7.00: Časoslov, Služba čitanja i Jutarnja
 12.00: Časoslov, Srednji čas
 15.00: Pobožnost križnoga puta
 19.00: Obredi Velikoga petka

3

S

VELIKA SUBOTA
 7.00: Časoslov, Služba čitanja i Jutarnja
 12.00: Časoslov, Srednji čas
 20.00: Uskrsno bdjenje

4 N Uskrs

5 P Uskrsni ponedjeljak – Proštenje u crkvi Svetoga Duha
Svete mise su u 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati

6 U Pobožnost „13 utoraka“ (IV)

7 S

8 Č

9 P

10 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

11 N 2. uskrsna nedjelja – Nedjelja Božjega milosrđa
20.15: Susret srednjoškolaca

12 P 19.45: Susret s Riječju

13 U Pobožnost „13 utoraka“ (V)

14 S 19.45: Susret s bakama i djedovima

15 Č

16 P

17 S

18 N 3. uskrsna nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca

19 P 19.45: Susret s Riječju

20 U Pobožnost „13 utoraka“ (VI)

21 S 19.45: Susret s roditeljima prvopričesnika
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22 Č

23 P

24 S Hodočašće u Padovu

25
N

4. uskrsna nedjelja
16.30: Franjevački svjetovni red
20.15: Susret srednjoškolaca

26 P 19.45: Susret s Riječju

27 U Pobožnost „13 utoraka“ (VII)

28 S 19.00: Trodnevna duhovna priprava za kandidate za sakrament sv. 
Potvrde, njihove kumove i roditelje

29 Č 19.00: Trodnevna duhovna priprava za kandidate za sakrament sv. 
Potvrde, njihove kumove i roditelje

30 P 19.00: Trodnevna duhovna priprava za kandidate za sakrament sv. 
Potvrde, njihove kumove i roditelje
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SVIBANJ 2021.

1

S

Sv. Josip Radnik, državni praznik
10.00: Sveta Potvrda
Svibanjske pobožnosti

 18.15: molitva svete krunice i pjevane litanije
 19.00: sveta misa s prigodnom homilijom

2
N

5. uskrsna nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca
Obiteljsko popodne (Bijenik)

3 P 19.45: Susret s Riječju

4 U Pobožnost „13 utoraka“ (VIII)

5 S 19.00: Trodnevna duhovna priprava za prvopričesnike i roditelje

6 Č 19.00: Trodnevna duhovna priprava za prvopričesnike i roditelje

7 P 9.00: Posjet bolesnicima
19.00: Trodnevna duhovna priprava za prvopričesnike i roditelje

8 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)
11.30: Prva sveta Ispovijed

9
N

6. uskrsna nedjelja
10.30: Prva sveta Pričest
20.15: Susret srednjoškolaca

10 P 19.45: Susret s Riječju

11 U Pobožnost „13 utoraka“ (IX)

12 S

13 Č UZAŠAŠĆE – SPASOVO
Svete mise su u 7.00, 10.30 i 19.00 sati

14 P

15 S

16 N 7. uskrsna nedjelja
20.15: Susret srednjoškolaca

17 P 19.45: Susret s Riječju

18 U Pobožnost „13 utoraka“ (X)

19 S 19.45: Susret s bakama i djedovima

20 Č

21 P

22 S 17.00: Duhovna obnova i hodočašće za roditelje i djecu 4., 5. i 6. 
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razreda
23 N NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

20.15: Susret srednjoškolaca – završni susret
24

P

Marija Majka Crkve, Duhovski ponedjeljak – Proštenje u crkvi 
Svetoga Duha
Svete mise su u 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 sati
19.45: Susret s Riječju
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

25 U Pobožnost „13 utoraka“ (XI)
20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

26 S 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

27 Č 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

28 P 20.00: Zaručnički tečaj (Dvorana sv. Franje)

29 S

30 N PRESVETO TROJSTVO
Dan državnosti

31 P Majka Božja Kamenitih vrata – Dan Grada Zagreba
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LIPANJ 2021.

1 U Pobožnost „13 utoraka“ (XII)

2 S 19.45: Sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća

3 Č TIJELOVO
Svete mise su kao nedjeljom.

4

P

9.00: Posjet bolesnicima
Devetnica pred blagdan sv. Antuna, od 4. do 12. lipnja, (I)

 18.00: molitva svete krunice u čast BDM
 18.25: pjevana večernja i krunica sv. Antuna

19.00: svečana sveta misa
5 S Hodočašće u Padovu

Devetnica pred blagdan sv. Antuna (II)
6 N 10. nedjelja kroz godinu

Devetnica pred blagdan sv. Antuna (III)
7 P Devetnica pred blagdan sv. Antuna (IV)

8 U Pobožnost „13 utoraka“ (XIII)
Devetnica pred blagdan sv. Antuna (V)

9 S Devetnica pred blagdan sv. Antuna (VI)

10 Č Devetnica pred blagdan sv. Antuna (VII)

11 P PRESVETO SRCE ISUSOVO
Devetnica pred blagdan sv. Antuna (VIII)

12 S BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO
Devetnica pred blagdan sv. Antuna (IX)

13
N

SVETI ANTUN PADOVANSKI
Svete mise su u: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.00 i 
21.00.
Blagoslov djece i ljiljana je u 18.00 sati.

14 P

15 U

16 S

17 Č

18 P Zadnji dan školske godine

19 S 9.00 – 11.00: Vojska Bezgrješne (crkva sv. Antuna)

20 N 12. nedjelja kroz godinu
15.00: Vanjska proslava Antunova

21 P

22 U Državni praznik
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S

24 Č ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

25 P

26 S

27 N 13. nedjelja kroz godinu
16.30: Franjevački svjetovni red

28 P

29 U SVETI PETAR I PAVAO

30 S



Pastoralni kalendar Župe sv. Antuna Padovanskog za školsku godinu 2020./2021.

41

O SVETIŠTU SV. ANTUNA PADOVANSKOGA U ZAGREBU

Svetište sv. Antuna Padovanskog, središte i žarište antunovske pobožnosti,  
nalazi se na Svetom Duhu, u zapadnom dijelu grada Zagreba. Župa sv. Antuna 
osnovana je 1. siječnja 1932. 

Izgradnja crkve sv. Antuna započela je 1931. godine, kada se slavila 700. 
obljetnica smrti Padovanskog Sveca. Gradnja crkve je dovršena 1934. godine.

Crkvu je blagoslovio 8. prosinca 1934. godine dr. Antun Bauer, zagrebački 
nadbiskup, a prvu svetu misu istoga dana slavio je bl. kard. Alojzije Stepinac. 

Uz bl. Alojzija Stepinca vezana su još dva vrlo važna događaja u ovoj crkvi. 
Naime, 12. rujna 1943. godine on je posvetio glavni oltar. Na koncu, glavnu proslavu 
proglašenja sv. Antuna Padovanskoga »evanđeoskim naučiteljem«  u Zagrebu 
obilježio je bl. Alojzije svetom misom u ovoj crkvi 13. lipnja 1946. 

Unutrašnjost crkve dovršena je 1984. godine. Crkvu je 24. studenoga 1984. 
posvetio kardinal Franjo Kuharić. Crkva je izgrađena prema nacrtu poznatog 
arhitekta dr. Jurja Denzlera. Zamišljena je kao trobrodna bazilično-monumentalna 
crkva, kao spoj baziličnog stila i modernog vala u graditeljstvu. Izvana je sagrađena 
od grubog kamena. Upravo taj grubi kamen predstavlja dušu hrvatskog naroda, koji 
je čvrstoćom i žilavošću prkosio nemilosrdnim udarcima povijesti. 

Crkva je visoka preko 18, široka 25, a dugačka 45 metara. Nad trostrukim 
hrastovim vratima u određenoj proporciji stoji rozeta, a na vanjštini pobočnih lađa 
nalaze se nizovi pravokutnih prozora. Dva prozora koji se nalaze u prezbiteriju s 
jedne i druge strane ukrašeni su vitrajem: lijevi sa sv. Antunom koji blagoslivlja dijete, 
a desni sa sv. Antunom i Djetetom Isusom u njegovim rukama. 

Pobočne lađe za metar su niže od središnje i od nje su odijeljene nizovima 
stupova koji su visoki 14 metara. Apsida je pravokutna u plohi. 

Prezbiterij crkve viši je za jedan metar od površine lađa, da bi se naglasila 
bitnost središnjeg dijela crkve. Prvotni nacrt izradio je ing. Vladimir Potočnjak, ali je 
prezbiterij prilagođen novim liturgijskim potrebama, pa u njemu posebno mjesto 
zauzima lijepi kameni oltar prema narodu, rađen prema nacrtu ing. arh. Bernarda 
Bernardija.

Pozlaćena vratašca na tabernakulu izradio je akademski kipar Kosta Angeli 
Radovani. Taj prostor natkriven je baldahinom – ciborijem, koji nose pet metara 
visoki stupovi. Unutrašnja ploha pokrova urešena je mozaikom starokršćanskih 
simbola. 

Klupe i ispovjedaonice su od hrastovine i postavljene su u crkvu koncem 1941. 
Ukupno je 36 klupa, prema godinama sv. Antuna. Reljefi s kršćanskim simbolima na 
klupama djelo su akademskog kipara Radoja Hudoklina. Isti kipar ukrasio je 
rezbarijama i četiri ispovjedaonice.

U crkvi se do nedavna nalazio poliptih prof. Ljube Babića. Poliptih je slikan na 
drvenoj dasci, visok je 2,80, a širok 3 metra. U sredini poliptiha dominira lik sv. 
Antuna propovjednika i čudotvorca, koji u lijevoj ruci drži Evanđelje, a desnom 
blagoslivlja narod. Lijevo i desno prikazana su po četiri svečeva čuda. S lijeve strane 
prikazana su ova svečeva čudesa, odozgor prema dolje: Sv. Antun prima Dijete 
Isusa u naručje, zapovijeda mazgi da se pokloni Presvetom Sakramentu, oživljava 
dijete unesrećeno u kipućoj vodi, propovijeda istovremeno na dva mjesta.

S desne strane, odozgor prema dolje: Sv. Antun propovijeda ribama, zacjeljuje 
mladićevu odsječenu nogu, otkriva lihvarevo srce u škrinji zlata, uskrisava ubijenog 
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čovjeka da bi utvrdio nevinost svog oca. Poliptih je bio napravljen umjesto velike 
fresko-slike svetog Antuna u slavi, koja je po prvotnoj zamisli trebala krasiti zid iza 
oltara. Ispod poliptiha su riječi iz Jakovljeve poslanice 5,13: „Trpi li tko među vama 
nevolje? Neka moli! Veseli li se tko, neka pjeva hvalospjev!“ Poliptih je izmješten u 
kapelu sv. Križa s desne strane oltara prigodom izrade nove oltarne freske s likom 
sv. Antuna. Novoizrađena freska sv. Antuna u slavi postavljena je 2017. godine,   
izradio ju je, nakon pozivnog natječaja,  akademski umjetnik Tihomir Lončar, profesor 
na likovnoj akademiji i župljanin ove župe, koji je u ovoj crkvi ranije oslikao pokrajnje 
oltare.

Obogaćenje crkve bilo je i postavljanje dvaju kipova: Raspetoga Krista sa sv. 
Franjom i kipa Bezgrješne. Oba kipa je izradio akademski kipar Vladimir Radas. 
Postavljeni su u prezbiterij pokraj obaju ambona. 

Pokrajnje lađe obložene su kasetiranim drvom u visini od 5 metara. U 
kasetirane plohe postavljene su postaje križnoga puta, koje se vrlo lijepo uklapaju u 
drvenu pozadinu. Križni put je izradio akademski slikar Vasilije Jordan. 

Na mjestima nekadašnjih pokrajnjih oltara postavljene su slike Tihomira 
Lončara koje prikazuju: Srce Isusovo te hrvatske svece sv. Nikolu Tavilića i sv. 
Leopolda Mandića s Kristom uskrslim, sv. Maksimilijana Kolbea i sv. Obitelj.

Na pročelju crkve, podno rozete, postavljen je brončani kip sv. Antuna, rad 
kipara Krune Bošnjaka. U predvorju crkve je smješten kip – Isus pod teretom križa, 
rad umjetnika Jurja Škarpe, koji je izradio i dva reljefa sv. Antuna, koji se nalaze s 
unutrašnje strane srednjeg ulaza.

Nakon unutrašnje obnove crkve 2007. godine braća svetoduškog samostana 
započela su gradnju zvonika, koji je bio predviđen i u prvotnim nacrtima. Zvonik je 
završen 2008. Godine te se u novi zvonik postavljena tri nova zvona, koja će biti 
blagoslovljena 2009. godine.

Na blagdan Krštenja Gospodinova 2016. godine blagoslovljena je u crkvi nova 
krstionica, rad prof. Hrvoja Ljubića. 

U korizmi 2017. na novouređeni zavjetni oltar sv. Antuna, u desnoj lađi crkve, 
prenesen je moćnik sv. Antuna, kako bi bio stalno dostupan vjernicima za čašćenje i  
pobožnosti Svecu svega svijeta. U listopadu iste godine blagoslovljene su nove 
ispovjedaonice rad talijanskih majstora. Na godišnjicu posvete crkve 24. studenog 
2017. mons. dr. Antun Škvorčević, požeški biskup, blagoslovio je novu fresku sv. 
Antuna rad akademskog slikara g. Tihomira Lončara i novo uređene klupe kora i 
kamene obloge u apsidi iza glavnog oltara. Sve ove radove na uređenju svetišta 
pomogli su vjernici ove župe i svetišta. 

U jesen 2019. Na Godišnjicu posvete crkve kod ulaza u crkvu s desne strane 
postaljene su biste bl. kard. Alojzija Stepinca i kard. Franje Kuharića rad akademskog 
kipara Vida Vučak. Biste su postavljene na kamenim blokovima doniranim od obnove 
zagrebačke katedrale. Biste je blagoslovio u zajedništvu kanonika Prvostolnog 
kaptola zagrebačkog kanonik mons. Zvonimir Sekelj.

Zavjetni darovi: 
Zavjetni kalež sv. Antuna blagoslovljen je na blagdan Rana sv. Oca Franje 

2016. godine i načinjen je od zavjetnih darova vjernika i štovatelja sv. Antuna. Kalež 
je izradio prof. Hrvoje Ljubić, u suradnji s Borisom Pokosom iz Zagreba. Kalež je 
koncepcijski složen da u sebi objedinjuje sv. Antuna Padovanskog, kao zaštitnika 
Svetišta i župe, sv. Jeronima, crkvenog naučitelja i zaštitnika Hrvatske provincije 
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franjevaca konventualaca, simbol Svetog Duha, zaštitnika samostana sa sedmerim 
zvijezdama kao darovima Duha Svetoga, te dvanaest plamenih jezika simbola za 
Pedesetnicu, te sv. Franju Asiškog s utisnutim ranama, kao podsjetnikom na 
godišnje župno euharistijsko klanjanje. U podnožju kaleža ugraviran je početni stih 
pjesme Antunovih štovatelja, koji se rado pjeva svakog utorka: Si quaeris miracula 
(Ako čuda tražiš). Ponad natpisa trinaest je većih cirkona, koji podsjećaju na Svečev 
broj, odnosno na datum njegove smrti 13. lipnja. Cijeli vijenac naslanja se na 
franjevački grb, u čijemu je središtu rubin (dio zavjetnog nakita), dok se na jabuci 
kaleža nalazi i ostalo zavjetno poludrago kamenje (rubini i aquamarini). Ispod 
podnožja kaleža urezan je natpis: Sv. Antunu Padovanskom, čudotvorcu, svojem 
nebeskom zaštitniku,  u godini Božjeg milosrđa, ovaj zavjetni kalež darovali su 
njegovi zahvalni štovatelji – 17. rujna 2016.

U svetištu se još čuvaju zavjetni procesijski križ, oltarni križ, stalci za svijeće 
rad prof. Hrvoja Ljubića, a u pripremi je i izrada svečane kadionice za liturgijska 
slavlja.

ISPIT SAVJESTI

Pripremio: msgr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

Opraštajući nam grijehe, nakon što smo ih ispovjedili i za njih se pokajali te izvršili 
pokoru, Isus nas po sakramentu pomirenja pomiruje s Bogom, s našim bližnjima, s 
Crkvom i s nama samima. Da bi se to dogodilo, potrebno je:

a) prepoznati svoje grijehe i promisliti o njima,

b) pokajati se za grijehe

c) prihvatiti Božji poziv na obraćenje i odlučiti više ne griješiti

d) u poniznosti i zahvalnosti ispovjediti grijehe u sakramentu pomirenja 

e) izvršiti zadanu pokoru.

Budući da je riječ o slavlju sakramenta, najbolja je priprava molitvena. Dobro je 
zazvati Duha Svetoga da se od njega primi prosvjetljenje i ljubav. Uspoređujući svoj 
život sa zapovijedima i primjerom života svetih, pokornik će lakše ući u susret s 
Bogom koji nas prihvaća i raduje se našemu oslobođenju od grijeha. Pripravu se 
može započeti ovom ili nekom drugom molitvom:

Gospodine, Bože moj, Oče milosrđa! 
Ti si nam sve darovao u ljubavi svoga Sina, 
u njegovoj smrti i uskrsnuću. 
Evo me pred tobom 
sa svim svojim grijesima i slabostima. 
Iako me zbog grijeha pritišće i kori moja savjest, 
znam da je tvoja ljubav veća i jača od moje grješnosti. 
Gospodine, neka me Duh tvoj Sveti prosvijetli
da mogu shvatiti težinu svojih grijeha. 
Pomozi mi da se za njih iskreno i skrušeno pokajem. 
Podaj mi milost pravoga obraćenja 
i iskrenu želju da se popravim te živim u ljubavi 
s tobom i sa svojom braćom i sestrama. Amen.
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Ispit savjesti

Svaka savjest iznosi na površinu ono što nas najviše opterećuje. Zbog toga 
ponajprije treba u sebi stvoriti raspoloživost i moliti Duha jakosti i radosti da nam 
pomogne prepoznati grijehe, otkloniti nelagodu i strah te prihvatiti radost oproštenja u 
ispovijedi kojom u nama započinje novost u Kristu. Savjest se može ispitivati na 
razne načine, pazeći na to da čovjek griješi: mišlju, riječju, djelom i propustom, te da 
je uvijek u suodnosu prema: Bogu, bližnjima, stvorenomu svijetu i samomu sebi. 
Običava se prema tim trima odnosima usmjeravati pitanja, ali svaki od tih odnosa 
povezan je s drugima na nedjeljiv način. I u svemu je važno započeti zahvalom 
Bogu. On je začetnik našega hoda pomirenja; on nam daruje vjeru i zajednicu 
vjernika koji podupiru našu odluku i osjetljivost savjesti. Prikladno je zahvaliti mu za 
sve trenutke poteškoća u kojima je bio oslonac, za ljude koje nam je darovao da ih 
susretnemo. 

Slijedi niz pitanja kojima se želi pomoći da bi se lakše stvorila slika o vlastitoj 
grješnosti i o potrebi za Božjim milosrđem. Ponajprije se valja pitati s kakvim 
raspoloženjem ulazim u slavlje pomirenja. Nosim li u sebi istinsku čežnju za 
obraćenjem? Molim li za tu čežnju ili na ispovijed dolazim iz obzira, običaja, 
površnoga i nejasnoga stava prema Bogu i Crkvi?

a) Moj odnos prema Bogu:

1) Što za mene znači dobri Bog? Vodim li računa o Božjoj volji i zakonu ili činim 
što se meni sviđa – baš kao da ne vjerujem u njega? Je li Bog središte moga 
života ili mi je sve drugo važnije od njega, na primjer: igra, škola, zarada, 
posao, karijera, odmaranje, posjedovanje…? Sjetim li se Boga samo kad mi je 
teško? Trudim li se bolje upoznavati svoju vjeru čitanjem Svetoga pisma i 
vrijednih knjiga, katoličkoga tiska, pohađanjem vjeronauka, zauzetošću u 
nekoj vjerničkoj zajednici, a osobito u župi? Koristim li druge mogućnosti koje 
mi je Bog podario?

2) Jesam li ravnodušan prema onome što se događa u mojoj Crkvi? Na koji 
način aktivno sudjelujem u životu župne zajednice (uključenost u neku 
skupinu) ili samo nerazborito kritiziram? Kako s drugima razgovaram o Bogu, 
vjeri, Crkvi?

3) Kakva je moja molitva: razgovor s Bogom ili samo prazno izgovaranje 
naučenih riječi? Molim li redovito – ujutro, navečer, prije i nakon jela…? 
Nastojim li u molitvi prepoznavati Božju blizinu i zahvaljivati Bogu za darovane 
ljude, događaje, doživljaje? 

4) Što mi znači odlazak u crkvu; jesam li redovit u pohađanju svoje župne 
zajednice; sudjelujem li u liturgijskim slavljima? Zašto? Iz ljubavi, običaja ili 
osjećaja obveze da ne učinim grijeh? Je li za mene nedjelja uistinu Dan 
Gospodnji koji me posvećuje te time i ja sudjelujem u posvećivanju svijeta? Je 
li euharistija slavlje u kojemu slavim Krista kao smisao moga života?

5) Jesam li izgovorio kakvu psovku spominjući Boga ili svetce? Jesam li 
nepotrebno spominjao Boga? Jesam li se krivo zaklinjao, prekršio zavjet? 
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Jesam li bio praznovjeran? Jesam li svojim govorom o Bogu izazvao sablazan 
ili povrijedio drugoga čovjeka? 

6) Postoje li za mene neka zemaljska ‘božanstva’, na primjer: bogatstvo, moć, 
oslanjanje na druge ljude? Vjerujem li u Božju providnost ili sam u svoj život 
unio praznovjerje, magiju, razne oblike čaranja i gatanja; jesam li ozbiljno 
shvaćao isprazna predviđanja budućnosti i prema tome se ravnao, isključujući 
Boga?

7) Živim li u brizi za pravilno oblikovanu savjest u Kristovu svjetlu, naročito glede 
novih pojava u suvremenome življenju? Je li savjest zadnji kriterij mojih izbora 
i odluka ili se prilagođavam okolnostima i prilikama, lako odbacujući ono što 
savjest nalaže?

8) Jesam li poštovao otajstvo života, počevši od dara tjelesnosti po kojoj to 
otajstvo spoznajem? Živim li u svijesti da je život Božji dar i da nije posvema 
dan na raspolaganje ljudima? Jesam li poštovao čovjeka od začeća do smrti, 
pazeći da je ljudsko tijelo hram Duha Svetoga, stvorenoga na slavu 
uskrsnuća? Čime sam narušio nečiji život, doveo ga u opasnost, ugrozio 
dostojanstvo; koliko me vodila sebičnost i strast koja oduzima slobodu? Koliko 
sam otvarao prostore slobode koja proizlazi iz ljudskoga dostojanstva i 
čovjeka stvorena na Božju sliku? Jesam li kao supružnik bio velikodušni 
suradnik Božji u prihvaćanju darivanja života u djeci?

9) Jesam li s ljubavlju Krista raspetoga nosio životne boli i kušnje? Prepoznajem 
li svoje svakidašnje zatvorenosti i kako živim kršćansku nadu, sigurnost da 
Bog vodi prema dobru one koji ga ljube? Jesam li spreman prepoznati svoje 
pogrješke i grijehe te mijenjati loše navike?

10)Usmjeravam li svoj život osluškujući Božji plan koji mi povjerava? Ima li Božja 
riječ mjesta u mojemu danu? Kako se odnosim prema Kristovu nauku koji 
tumači Crkva? Shvaćam li svoj kršćanski život kao rast u Kristu i s Kristom?

11)Tražim li iskreno istinu i jesam li se – spoznavši ju – za nju založio, pa i uz 
spremnost da za nju osobno platim izrugivanjem, odbijanjem, raznim 
gubitcima? 

12)Jesam li odgovoran član Crkve; stavljam li svoje snage, vrijeme, darove na 
raspolaganje vjerničkoj (župnoj) zajednici i nastojim li živjeti tako da u meni 
bude vidljivo svjedočenje Krista pomažući bližnjima? Imam li svećenika s 
kojim razgovaram, nekoga tko mi je duhovni vođa i kojemu se povjeravam u 
svjetlu Božje prisutnosti, kojemu predlažem nove poticaje Duha i s kojim živim 
prijateljstvo u zajedništvu Crkve? Što za mene znači moja župa i moja 
biskupija? Jesam li branio otajstvo Crkve, uz sve rane grijeha koje joj 
nanosimo mi kršćani?

b) Moj odnos prema bližnjima:

1) Prihvaćam li svoje bližnje kao svoju braću i sestre po tome što smo svi djeca 
Božja, ili ih nastojim iskoristiti za svoje sebične ciljeve? Jesu li osobe kraj 
mene nemjerljivi darovi ili ih promatram kao sredstva za neke svoje ciljeve? 
Volim li ljude, osobito svoje najbliže, kako ih voli Krist, u spremnosti da im 
služim?

2) Nalazim li vremena za svoju obitelj, djecu, roditelje i prijatelje? Jesam li prema 
njima odgovoran? Doprinosim li obiteljskomu zajedništvu u duhovnome i 
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materijalnome pogledu? Znam li prihvatiti njihova upozorenja, savjete koji su 
za dobro obitelji; razgovaram li s njima o važnim obiteljskim pitanjima? 

3) Činim li sve da moja djeca prime vjerski odgoj; živim li tako da moj život 
odgaja druge u vjeri? Nastojim li im biti primjer u življenju vjere? Odgajam li ih 
u odgovornosti; znam li ih saslušati i razumjeti? Jesam li na bilo koji način 
zlostavljao svoju ili tuđu djecu?

4) Kakav sam prema svojim roditeljima i starijima u obitelji: uslužan, blag, strpljiv, 
spreman saslušati ili sam osoran, nezahvalan, bez osjećaja brižnosti? 

5) Jesu li u mome braku ljubav i vjernost najveće vrijednosti? Poštujem li svoga 
supružnika i vodim li brigu o njegovu/njezinu duhovnom i vjerskom životu? 
Živim li u vjernosti prema svome supružniku? Molim li se za njega/nju i je li 
molitva zajedničko dobro? Prikazujem li Bogu neku žrtvu za svoga 
supružnika? Pokazujem li u svakidašnjici koliko mi je važan/važna, očitujući 
znakove pažnje i ljubavi? 

6) Jesam li se odnosio s poštovanjem prema svome i tuđemu tijelu kao prema 
hramu Duha Svetoga? Jesam li nečednim razgovorima i dvosmislenim 
riječima ili šalama druge navodio na grijeh? Jesam li neprikladnim 
ponašanjem i odijevanjem izazivao kod drugih nečiste misli, želje, požudu? 
Jesam li s nutarnjim pristankom poželio tuđega bračnog druga? Jesam li 
sagriješio bludno sâm, s drugima?

7) Živim li s nekim u mržnji ili svađi? Što sam učinio da se taj odnos promijeni? 
Jesam li ogovarao ili iznosio laži o svojim bližnjima? Jesam li prenosio 
podatke o drugima, s nakanom da im se našteti? Jesam li zavidan tuđoj 
radosti i uspjehu?

8) Jesam li što ukrao, prisvojio nešto tuđe? Jesam li nanio štetu tuđoj imovini? 
Jesam li nadoknadio štetu i na koji način?

9) Jesam li, kao vozač ili pješak, bio odgovoran sudionik u prometu, pazeći na 
sigurnost ljudi i imajući razumijevanja i strpljenja za druge?

10)Kako svjedočim svoju vjeru u društvu? Sramim li se svoje pripadnosti Crkvi? 
Što činim da bi društvo bilo pravednije? Kako pomažem siromašnima i 
obespravljenima? Jesam li se odrekao osobnih interesa u korist zajedničkoga 
dobra? Kako se odnosim prema društvenim obvezama (radom, plaćanjem 
poreza i doprinosa)? Što sam učinio da se spriječi donošenje i provođenje 
nepravednih propisa?

11)Brinem li se za najpotrebitije u svojoj blizini? Jesam li se uključio u neko 
karitativno djelo? Jesam li koga ohrabrio svojim riječima, darovao svoje 
vrijeme, obradovao nekom gestom? 

12)Kakav je moj odnos prema poslu kojim se bavim i zarađujem za život? Vršim li 
svoje dužnosti pošteno, zauzeto i u pravednosti prema drugima? Držim li se 
dogovora i obećanja? 

13)Kada je netko zatražio moj stav i moje mišljenje o nečemu, jesam li svjedočio 
sukladno istini; jesam li narušio nečiju čast ili ime? Jesam li nekomu namjerno 
savjetovao nešto loše? Jesam li nekomu predložio da učini neko zlodjelo 
(pobačaj, prijevaru, krađu, neistinu)? Jesam li oprostio onima koji su me 
povrijedili, a osobito onima koji su zatražili oproštenje?

c) Moj odnos prema samomu sebi:
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1) Zahvaljujem li Gospodinu za dar života? Poštujem li sebe kao Božje dijete? 
Tražim li odnos prema Bogu molitvom i imam li prisutnoga Gospodina tijekom 
dana?

2) Kako moj odnos prema Bogu i činjenica da sam kršćanin/ka utječe na moj 
odnos prema vlastitomu životu, prema poslu, dužnostima? Osjećam li svoju 
vjeru kao opterećenje ili kao dar i dragocjenost, kao pronađeni biser? 

3) Trudim li se produbljivati svoju vjeru čitajući, razgovarajući, proučavajući te 
time pridonoseći učvršćivanju vlastitih stavova pred drugima i upozoravajući 
na ono što nije dostojno kršćanstva? 

4) Pokušavam li uvijek iznova otkrivati Božju volju i Radosnu vijest koju Bog 
unosi u moj život? Jesam li zahvalan za Božji poziv koji mi je povjeren i za 
mjesto na koje me je Bog posadio da donosim plodove njegove ljubavi?

5) Čuvam li svoje zdravlje ili ga postupno narušavam nebrigom, pušenjem, 
alkoholom, drogom, neumjerenošću u jelu…? Kako usklađujem rad i potrebu 
za odmorom? 

6) Jesam li sklon pretjerivanjima (na primjer u jelu i piću) ili porocima koji brzo 
uništavaju i tuđe živote (na primjer kockanju)? Zanosim li se nedostižnim 
planovima i predodžbama koje uvode u depresiju? Kakve su moje misli, 
osjećaji i želje?

7) Jesam li obazriv u ophođenju s drugima, u brižnosti za njih, osobito kao 
sudionik u prometu? Kako njegujem i izgrađujem kršćanske stavove? Kako se 
nosim s nezadovoljstvima?

8) Jesam li prisvojio nešto što mi ne pripada; iskorištavam li druge opravdavajući 
takvo postupanje tvrdnjom da je to moje pravo ili njihova obveza?

9) Jesam li njegovao plemenite osjećaje i usmjeravao svoje strasti u skladu s 
evanđeljem, ispravljajući ono što nije dobro? Jesam li se poštovao kao osobu, 
ne gubeći vlastito dostojanstvo? 

10)Kako sam živio svoju spolnost? Jesam li sebe i druge, ljudsko tijelo, vidio 
isključivo u okviru užitka? Jesam li stupio u spolne odnose izvan braka; jesam 
li izbjegavao autoerotizam? Koristim li kontracepcijska sredstva? Jesam li 
pristajao na nečiste misli ili želje; tražio grješne prigode? Jesam li izbjegavao 
susret s pornografskim sadržajima (filmovima, časopisima, internetskim 
stranicama)? Što činim da se mašta ne izgubi u erotizmu koji niječe smisao 
ljudske spolnosti?

11)Jesam li bio otvorena srca za sućut, milosrđe i velikodušnost prema bližnjima? 
Odnosim li se prema siromasima, bijednima, strancima i prema svima kojima 
stvarno mogu pomoći, bahato ili ponizno i s duhom služenja?

12)Gledam li svoj i tuđe živote onkraj trpljenja i nevolja sadašnjega trenutka, s 
pouzdanjem u Gospodina ili se zatvaram Bogu, u nutarnjem negodovanju i 
ljutnji koja me sprječava živjeti Očevu blizinu i ljepotu sigurnosti da Bog svoje 
ne ostavlja?
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MOLITVA ZA OBITELJ

Bože ljubavi i dobrote,

tebi povjeravamo svoju obitelj

i sve obitelji naše biskupije,

domovine i cijeloga svijeta.

Oslobodi nas sebičnosti

i daruj snagu svoga Duha

da spoznamo i promičemo

svetost braka i obitelji.

Učini da i danas sjaji ono

što si stvorio na svoju sliku i priliku

i posvetio vezom Krista i Crkve

Blagoslovi zajedništvo supruga

i daj im milost da velikodušno

prihvaćaju dar života.

Vjerni svome svetom pozivu

neka te slave i u dobru i u zlu.

Prosvjetljuj djecu i mlade:

ispunu im srca životnom radošću

i snagom istinske ljubavi.

Sve nas blagoslivljaj

zajedništvom u svetoj Crkvi

te se u svakoj našoj obitelji,

toj pravoj kućnoj Crkvi,

žive i navještaju divna djela spasenja.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
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MOLITVA ZA SVEĆENIČKA
I REDOVNIČKA ZVANJA

Gospodine Isuse Kriste,

ti si rekao “Žetva je velika a radnika malo’.

Molite dakle Gospodara žetve

da radnike pošalje u žetvu svoju.“

Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te:

daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih

svećenika, redovnika i redovnica.

Probudi Gospodine u našim obiteljima

nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji

s radošću primaju djecu koja će biti spremna

staviti se u službu Crkvi i narodu.

Pomozi našim mladima

da shvate veličinu tvoje ljubavi

te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko

zvanje koje im ti nudiš.

Marijo, Majko Crkve,

u velikoj potrebi duhovnih zvanja,

zagovaraj nas kod svog sina Isusa Krista,

našeg velikog svećenika.

Amen.
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FRA CELESTIN TOMIĆ
Vis, 6. listopada 1917. – Zagreb, 23. rujna 2006.

Član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca 
konventualaca, koja je 2018. godine pokrenula proces za 

njegovo proglašenje blaženim. Grob fra Celestina Tomića nalazi 
se u crkvici Svetog Duha u Zagrebu. Preporuča se pohod 

njegovu grobu, molitva i paljenje svijeća.

MOLITVA

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, udijeli mi milost . . . 
za koju te molim po zagovoru fra Celestina Tomića. Molim te, 
dobri Bože, da proslaviš fra Celestina Tomića proglašenjem 
blaženim i svetim, te nam tako postane primjer i uzor kako 
trebamo nasljedovati tvoga Sina, Isusa Krista i živjeti po 

Evanđelju!


