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 župnikova riječ

Draga braćo i sestre u vjeri!

Sv. Mihael bdije nad našom župom. 
To nam tako zorno simbolizira 
lik sv. Mihaela na slici u našoj 
župnoj crkvi. Pokazuje pobjedu 
nad zlom koje se Bogu protivi. 
Svojim imenom, Tko je kao Bog, 
poziva da častimo jedinoga Boga, 
svemogućega, stvoritelja neba i 
zemlje, vladara vjekova. 

Vrijeme koje proživljavamo ove 
godine obilježeno je pandemijom 
koronavirusa koji je zahvatio 
čitavi svijet i potresom koji je u 
rano nedjeljno jutro 22. ožujka 
2020. g. pogodio grad Zagreb i 
njegovu okolicu. Nove okolnosti 
traže novo ponašanje u našem 
svakidašnjem životu. Pozvani 
smo na odgovornost jednih prema 
drugima. Bojazan od zaraze uvelike 
remeti naš dosadašnji način života. 
Neizvjesnosti unose nemir u dušu. 
Mnoga pitanja tek čekaju odgovor. 
Sve oko nas je kao neka kušnja, 
izazov i ispit zrelosti.

Što smo kao vjernici iz dosadašnjih 
kušnji naučili? Ne svjedoči li nam 
sve što se oko nas događa koliko 
čovjek može biti nemoćan? Svi 
planovi mogu biti odgođeni. Nije 
li to poziv vjerničkoj dušu da 
bolje sagleda na čemu gradi svoju 

sigurnost. Sve je u Božjoj ruci. 
To nam i sveti Mihael pokazuje 
svojom pobjedom. Graditi nam je 
pouzdanje u Boga, svakog dana 
rasti u vjeri. U nestalnostima ovog 
prolaznog života, svakodnevnim 
previranjima i mijenama sveti 
Mihael nas trajno podsjeća da 
nas na kraju puta čeka Bog, ali 
i da je On naš životni suputnik. 
Papa Franjo ustrajno nas poziva 
da i ovu situaciju iskoristimo kao 
novi početak boljih međuljudskih 
odnosa, veće brige za potrebne 
i odgovorno ponašanje prema 
Božjim darovima u svijetu koji nas 
okružuje.

Utecimo se svetom Mihaelu 
pod zagovor i zaštitu, baš i kao 
naši preci gotovo četiri stoljeća 
prije. Neka nam sveti Mihael 
isprosi potrebne milosti za ovo 
naše uzburkano vrijeme, da nam 
pomogne bolje Boga upoznati, 
Bogu se ponizno prikloniti, ljudsko 
dostojanstvo poštivati, obitelji 
sačuvati, Domovinu voljeti, u 
svakom čovjeku brata prepoznati i 
za vječni spas duše brinuti.

Pozivamo Vas da se i ove godine 
oko sv. Mihaela okupimo u 
zajedništvu vjere i ljubavi. 
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župnikova riječ

Za svetkovinu se pripremamo 
trodnevnom pripravom od 26. do 
28. rujna 2020. g. koju predvode 
sljedeći svećenici: vlč. Tomislav 
Kralj, župnik Župe uzvišenja Sv. 
Križa – Dugo Selo; vlč. Roko 
Ivanović, župnik Župe sv. Franje 
Asiškoga – Lipik i vlč. Matej 
Glavica, župnik Župe sv. Petra 
Apostola – Petrijevci. Za našu 
svečanu proslavu svetkovine, naše 
„Miholje“, koje je ove godine 
obogaćeno i slavljem sakramenta 
sv. potvrde, koje ćemo proslaviti 

4. listopada 2020. g. dolazi nam 
mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup 
zagrebački koji će tom prigodom 
našoj Župi darovati novu molitvu 
sv. Mihaelu arkanđelu, zaštitniku 
naše župe, kao trajan spomen, zbog 
čega se posebno radujemo i ocu 
biskupu od srca zahvaljujemo. 

Tako planiramo, a Providnost će 
odrediti detalje našega slavlja.

Sve Vas blagoslivljamo, sv. 
Mihaelu preporučamo i radosno na 
slavlju očekujemo,

fra Marin Matančić, župnik

fra Hrvoje Perković, pastoralni suradnik
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 1600. obljetnica smrti sv. jeronima

Rubens: Sv. Jeronim

SV. JERONIM

Ove godine obilježavamo 1600. godišnjicu smrti sv. Jeronima - sveca rođenog 
na našim prostorima - crkvenog naučitelja, velikana kršćanske kulture i 
europske civilizacije. Blagdan se slavi 30. rujna.
Sv. Jeronim rođen je kao Eusebius Sophronius Hieronymus oko 340/345. 
g. u Stridonu, na granici rimskih pokrajina Dalmacije i Panonije, a umro je 
419./420. g. u Palestini. Iz Stridona je otišao u Akvileju, a odatle u Galiju, Trac-
iju, Atenu, Kapadokiju i Antiohiju. Na putu se razbolio i odlučio u potpunosti 
posvetiti Bogu. Pripada istaknutim duhovnim ocima zapadnoga kršćanstva. 
Bio je crkveni pisac i prevoditelj. On je obogatio Europu kršćanskim pleme-
nitostima te je prvi u povijesti koji je udružio Europu Slovom Riječi Božje 
i Kristovim svetim križem. Najpoznatije i najvažnije djelo sv. Jeronima je 
latinski prijevod Biblije, tzv. Vulgata. Preveo ju je izravno s hebrejskoga. Taj 
je prijevod radio petnaest godina, od 390. do 405. godine. Prevodio je i pisao 
životopise svetaca pustinjaka, napisao je i crkvenu povijest. Posebno mjesto 
u njegovu opusu zauzimaju Poslanice, kojih se sačuvalo sto pedeset i četiri. 
Sv. Jeronim zaštititnik je pisaca, arheologa, bibličara, knjižničara, arhivista i 
prevoditelja, a njegov je značaj za Crkvu u Hrvata i hrvatsku kulturu izniman: 
diljem Hrvatske brojne su crkve (Zagreb, Štrigova, Rijeka, Šibenik, Split, 
Hum u Istri, Stara Baška i Risika na Krku, Martinšćica na Cresu, Ugljan, 
Mrljane na Pašmanu, Kaštel Gomilica, Makarska, Pučišća na Braču,Vis, 
Slano…), samostani, oltari i kipovi posvećeni upravo njemu. Uz to je i zaštitnik 
Provincije franjevaca tećoredaca glagoljaša, potom Hrvatske provincije 
franjevaca konventualaca, a zaštitnik je i Dalmacije. 1453. godine postao je 
zaštitinik Papinskoga hrvatskog zavoda u Rimu. 
Njegovo je ime 1868. godine uzelo i Hrvatsko 
književno društvo sv. Jeronima. Brojni su pisci 
starije hrvatske književnosti, poput velikog Marka 
Marulića, pisali o njemu, prevodili njegova djela 
ili mu posvećivali svoja. Jedan od razloga jest i taj 
što se stoljećima vjerovalo da je naš sunarodnjak 
te začetnik glagoljice. Unatoč tome što to se oboje 
pokazalo netočnim, sv. Jeronim ostavio je veliki 
trag u našoj kulturnoj povijesti. U protekloj godini 
njemu u čast priređeno je nekoliko znanstvenih i 
kulturnih događaja u Hrvatskoj.
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1600. obljetnica smrti sv. jeronima

... nakon viđenja - iskustva pred prijestoljem 
Božjim, Jeronim će napraviti radikalni odmak 
od svjetovne literature, otkrivajući spasenjske 
ljepote i dubine Božje riječi koja je u sebi 
nosila otajstvenu snagu koja je sposobna 
preporoditi dušu i poučiti je kreposnu životu. 

Sv. Jeronim - ljubitelj i proučavatelj riječi Božje

Sveti Jeronim (347. - 420.) jedan je od četiri velika zapadna crkvena oca. Na 
poseban se način bavio izučavanjem Svetoga pisma te je u povijesti crkve 
zapamćen kao jedan od najvećih egzegeta, to jest tumača riječi Božje. No on 
nije rođen s tim darom i sposobnošću, već je i sam rastao otkrivajući važnost 
Svetoga pisma za vlastiti život. 

Zaljubljen u Božju riječ

Jedan odlomak iz pisma djevici Eustohiji, kojoj je pisao poticaje za monaški 
život i djevičansku posvetu, otkriva nam kako je došlo do toga da je Jeronim 
prepoznao nezamjenjivu važnost Božje riječi od koje se kasnije nije odvajao: 
“Prije puno godina, kad se, za kraljevstvo nebesko, odrekoh kuće, roditelja, 

sestre, rodbine i, što 
je od toga mučnije, 
svakidašnje gospodske 
hrane, pa pođoh u 
Jeruzalem da vojujem, ne 
mogah nipošto biti bez 
knjižnice, koju najvećom 
marljivošću i trudom 
bijah u Rimu namakao. 

Tako, jadan ja, postio sam, a čitah Cicerona! Poslije nego bih često noći u 
nespavanju provodio, poslije suza, koje su mi iz dna srca vadile uspomenu 
negdašnjih mojih grijeha, uzimah u ruke Plauta. Ako bih koji put, došav k 
sebi, stao čitati proroke, groza me poduzimaše od neuglađena jezika; i jer 
slijepim očima ne vidjeh svjetlosti, mislio sam da tome nisu krive oči, nego 
sunce. Dok me na taj način stara zmija varaše, oko pola korizme nutarnja 
groznica, koja me bijaše spopala, obuze mi iznemoglo tijelo, i ni časa ne 
popuštajući izgloda mi, kako se ne bi moglo vjerovati, nesretne udove, da 
već bijah sama kost. Međutim, pripremahu mi sprovod; i ohladivši mi se sve 
tijelo, životna toplina duše ostajaše samo u tek mlakim prsima. Kad u neki 
mah bih odnesen u duhu i doveden pred Božju sudačku stolicu, gdje tako 
velika svjetlost bijaše, i toliki sjaj, što je izlazio iz onih koji naokolo stajahu, 
da se ja bacih na zemlju, i ne usuduh se gore pogledati. Pošto bijah zapitan 
tko sam, odgovorih: ‘kršćanin’. ‘Lažeš’, reče mi sudac: ‘ti si ciceronijanac, a 
ne kršćanin: jer gdje je tvoje blago, ondje ti je i srce.’ Smjesta umukoh; i dok 
su me tukli (jer bijaše zapovjedio da me tuku), još me više mučilo grizodušje, 
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misleći na onu riječ: U paklu tko će te hvaliti (Ps 6,6)? Stadoh zatim vikati, i 
jadikujući govoriti: Smiluj se meni, Gospodine; smiluj se meni (Ps 56,1). Ove 
su se moje riječi orile između udaraca što mi zadavahu. Najzad oni koji stajahu 
oko njega, padoše njegovim koljenima, moljahu da oprosti mojoj mladosti, i 
ostavi mi vremena, te za grijeh činim pokoru; a poslije neka me kazni, ako 
ikada budemo čitao knjige neznabožaca. Ja pak, koji u onolikoj nevolji i više 
bih bio obećao, stanem se kleti i preklinjati, i kunući se njegovim imenom 
govoriti: Gospodine, ako ikad više budem imao neznabožačkih knjiga, ako 
ih budem čitao, hoću da mi bude kao da sam se odrekao tebe. Na riječi te 
zakletve, pustiše me slobodna; i ja se vratih na ovaj svijet, te na čuđenje svih 
otvorim oči pune puncate suza, tako da svojim bolom uvjerih i nevjerne. I 
uistinu ne bijaše ono san, ili tašta obmana što nas često vara. Svjedok mi je 
ona sudačka stolica, pred kojom ničice ležah: svjedok mi je onaj ozbiljni sud, 
od koga strahovah. Tako me već nikada, ne dopala takva parnica! Ispovijedam 
da su mi na leđima ostale modrice, i da sam poslije sna osjećao udarce; još 
k tome, da sam od toga vremena s tolikom ljubavlju čitao božanske knjige, s 
kolikom prije nisam čitao ljudskih.” 

Kako vidimo iz teksta, Jeronim je poput tolikih svojih vršnjaka držao do važnosti 
školske izobrazbe te je volio knjige filozofa i govornika poput Cicerona, 
Plauta i drugih, pisane lijepim latinskim jezikom. Čitanje takve literature nije 
smatrao nespojivim za svoje kršćansko opredjeljenje, što u striktnom smislu 
nije ni bilo nespojivo. Mnogo je ljudi njegovoga doba činilo isto, kao što će 
nešto malo nakon njega činiti i sv. Augustin. Međutim, problem se postavio 
utoliko što je mladi Jeronim više držao do lijepih filozofskih i govorničkih 
djela filozofa, nego što je držao do sadržaja Božje riječi. Zato on i priznaje 
kako se ‘tješio’ čitajući Plauta, a grozio se nad tekstovima proroka jer nisu bili 
napisani visokim stilom. U ovom pismu Eustohiji priznat će da je sam bio slijep 
za ljepote i dubine Svetoga pisma, no ponašao se kao netko tko je optuživao 
sunce što nije bio kadar vidjeti njegov sjaj i svjetlo. Ali nakon ovog viđenja-
iskustva pred prijestoljem Božjim, Jeronim će napraviti radikalni odmak od 
svjetovne literature, otkrivajući spasenjske ljepote i dubine Božje riječi koja 
je u sebi nosila otajstvenu snagu koja je sposobna preporoditi dušu i poučiti je 
kreposnu životu. Od tada se Jeronim više nije odvajao od svetih knjiga i nije 
ih ispuštao iz ruke. Štoviše, reći će da ih je čitao s tolikom ljubavlju kakvom 
nije nikada prije čitao djela profanih pisaca. On se definitivno zaljubio u svete 
knjige jer je u njima otkrio živu riječ spasenja, to jest osjetio je da je istina ono 
što je Isus rekao odbijajući napasnika u trenutku kušnje: Ne živi čovjek samo 
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o kruhu, već o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Tako je za Jeronima ovo 
mladenačko razdoblje, u kojem se trudio biti dobar kršćanin, bilo razdoblje 
kušnje u kojem je postojala opasnost da ne shvati dobro važnost poruke Božje 
riječi, već da je pomiješa s porukama svjetovnih autora.
Nakon što je prebrodio ovu krizu, Jeronim će tek tada postati pravi kršćanin 
koji razumije važnost i snagu Božje riječi te će se svim bićem dati na čitanje, 
učenje i razmatranja riječi koja će mu biti hrana života. A prihvaćajući njenu 
poruku kao vršitelj, znat će da je na putu evanđeoskog života, u čemu će 
također prednjačiti osobnom revnošću i posvetom u monaškom staležu. Zato 
će izbor monaškoga staleža za nj biti kao dosljedan odgovor koji je dao Bogu 
osjećajući evanđeoske pozive u svome biću. Zato njegov pokušaj monaškoga 
života bez dobrog razumijevanja Božje riječi nije mogao biti toliko kvalitetan 
kao što je bio nakon ovog doživljaja pred prijestoljem Božjim kada se prepušta 
životu po Božjoj riječi. 

Proučavatelj Božje riječi
Ako itko, onda je sveti Jeronim vrlo dobro znao da Sveto pismo treba 
neprestano proučavati te upijati riječ i s dubljim shvaćanjem primjenjivati 
na život. Jeronim je izgovorio i onu poznatu rečenicu da tko ne pozna Pisma, 
ne pozna Krista, potičući time kršćane da upoznaju Božju riječ. No u jednom 
drugom pismu, prijatelju Pavlinu iz Nole, govori o važnosti proučavanja 
Svetoga pisma, ali i o izazovima koji postoje glede toga. Bitno što će Jeronim 
istaknuti je, navodeći niz primjera iz života, ali i iz samoga Pisma, kako se 
svaki kršćanin treba dati voditi u proučavanju Pisma. Sam Krist je ključ Pisma, 
a on je potom svoju mudrost i znanje povjerio svojim apostolima i Crkvi te 
Božju riječ treba razumijevati ponizno i pozorno, slušajući one koji su se prije 
dali poučiti od Krista i od njegovih apostola. Ovako piše Jeronim: “Ovo sam ti 
kratko spomenuo da vidiš da se ne možeš upustiti u učenje Svetoga pisma bez 
nekoga tko će ti pokazivati put idući pred tobom. Ne govorim o gramatičarima, 
retorima, filozofima, mjeračima, dijalektičarima, muzičarima, astronomima, 
zvjezdoznancima, liječnicima, što im je znanje ljudima vrlo korisno, a dijele 
se u tri dijela: u načela, metodu, iskustvo. Prelazim i na niža umijeća, što se 
rade više rukom nego umom. Težaci, zidari, kovači, i oni koji sijeku drva, 
i koji rade oko vune, i bjelioci, i drugi što prave različito pokućstvo i male 
jeftine radove, bez učitelja ne mogu što žele.” 
Kako je razvidno, Jeronim potiče svoga prijatelja na proučavanje Svetoga 
pisma, ali ga upozorava na ozbiljnost te mu govori kako i za najobičniji zanat 
trebamo imati učitelja te se ne smijemo praviti da Božju riječ možemo sami 
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proučavati bez ovlaštenih i vještih učitelja. Nažalost, često se događa baš to 
da ljubi sebi uzmu za pravo govoriti o Bogu i tumačiti Boju riječ, a bez imalo 
poučljivosti svoga duha. Takvi oholi ljudi ne mogu shvatiti izvornu pouku, jer im 
drskost i nadutost ne dopušta da budu poučljivi, već se nepromišljeno upuštaju 
poučavati premda 
se nisu dali poučiti: 
“Što je ljekarsko, 
obećavaju ljekari; 
zanatom se bave 
zanatlije: samo znanje 
Svetoga pisma na sve 
strane svatko sebi 
prisvaja. ‘Nenaučeni i naučeni, bez razlike, pišemo pjesme’. Baka blebetuša, 
starac koji je izvjetrio, govorljivi sofista, svi misle da to znanje imaju: 
svi komadaju Sveto pismo, svi su učitelji prije nego će biti učenici. Jedni 
namrgodivši se namještaju u govoru krupne riječi, i pred ženicama zbore 
kao filozofi o svetim knjigama. Drugi, oh sramote, uče od žena što će učiti 
ljude; i da to ne bude premalo, nekom lakoćom riječi, dapače drskošću razlažu 
drugima što ni sami ne razumiju. Ne želim ništa reći o onima koji su kao i ja: 
koji su od svjetovnih knjiga prešli na Sveto pismo, pa su lijepo sastavljenim 
govorom svjetini se umiljavali, što god reknu, drže da je Božji zakon, niti 
hoće da znadu kako su stvar razumjeli proroci i apostoli; već po svojoj volji 
ugađaju neprikladne dokaze: kao da je velika stvar, a ne najgori način učenja, 
izokretati smisao, i po svome hiru tumačiti Pismo, koje se s njihovom misli 
ne slaže.” 
Iz ovoga vidimo s kojom je ozbiljnošću Jeronim pristupao Svetome pismu, 
doživljavajući vjerojatno što i mi danas, kada se za sve zemaljske vještine 
traži stručno znanje, ali kad se priča o Bogu i vjeri, privatno i u javnosti, u 
medijima i forumima, onda svatko uzima sebi za pravo govoriti što misli, a 
da ne želi najprije ozbiljno učiti od onih koji su kvalificirani, kao što je to 
činio Jeronim. On je najprije učio u Crkvi od najboljih učitelja svoga vremena 
(Didim Slijepac, sv. Grgur Nazijanski, sv. Grgur Nisenski, itd.), da bi i sam 
stekao u svoj skromnosti kvalifikaciju velikog naučitelja koji svojim znanjem, 
a i primjerom, svijetli cijeloj Crkvi. Zato i danas njegov poticaj i nama može 
biti koristan, jer je svaki vjernik pozvan istinski biti zaljubljen u Božju riječ, 
ali sa svom poniznošću, kako bi dopustio Duhu Božjemu da nas u Crkvi 
poučava njezinim spasenjskim dubinama, u protivnom može biti potpuno 
besmisleno, pa čak i štetno. 

Ivan Bodrožić 

... sveti je Jeronim vrlo dobro znao da Sveto 
pismo treba neprestano proučavati te upijati riječ 
i s dubljim shvaćanjem primjenjivati na život. 
Jeronim je izgovorio i onu poznatu rečenicu da 
tko ne pozna Pisma, ne pozna Krista, potičući 
time kršćane da upoznaju Božju riječ.
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čitanje božje riječi

S NAJVEĆOM LJUBAVLJU NJEGUJMO BOŽJU RIJEČ 
SVAKODNEVNIM ČITANJEM

Dragi župljani! Dragi prijatelji Božje riječi! 

Nastavljajući našu vrijednu tradiciju cjelovitog čitanja Svetog pisma, ove 
godine u posebnim okolnostima, dragom Bogu hvala, 12. put zaredom 
pročitali smo Sveto pismo. Čitali smo 102 sata. Lijepo je bilo slušati zvonke 
glasove čitača koji su se izmjenjivali proteklih dana. Hvala svima koji su 
na bilo koji način sudjelovali. Posebno hvala našem župniku fra Marinu 
na odličnoj suradnji. Sve nas povezuje Riječ Božja. Molimo da Božja riječ 
donese mir u sva srca, kako u našoj župi, tako u cijeloj Domovini i svijetu.

Uvijek su nam potrebni mir i radost, a posebice sada u ovim izazovnim 
vremenima. Molimo i da se zaustavi pandemija izazvana koronavirusom.
Na početku ove godine, 26. siječnja, prvi smo puta slavili novi blagdan u 
Katoličkoj Crkvi “Nedjelju Božje riječi“. U rujnu prošle godine Papa Franjo, 
potaknut i obilježavanjem 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima, velikog 
poznavatelja i tumača Svetog pisma, uspostavio je Nedjelju Božje riječi. 
Ovogodišnjim čitanjem Svetog pisma naša župa spontano je dala svoj mali 
doprinos obilježavanju smrti sveca porijeklom s naših prostora - sv. Jeronima.

Vrijedno je napomenuti kako jedan dio doprinosa za uspostavu „Nedjelje 
Božje riječi“ pripada našim prijateljima iz velikogoričke župe Navještenja 
Blažene Djevice Marije koji su prvi počeli s čitanjem cjelovitog Svetog 
pisma prije 20 godina, a ove 2020. godine obilježili su dva desetljeća te 
lijepe tradicije. Na početku korizme naš fra Marin služio je svetu misu, kao 
jedan od župnika u čijim se župama čita cjelovito Sveto 
pismo. Nakon svete mise i sudjelovanja u čitanju Božje 
riječi bila je prigoda razmijeniti iskustva. 

„Zanimljivo je da se čašćenje Božje riječi dogodilo u 
župi i crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije, gdje 
se na poseban način časti događaj kada je Marija primila 
riječ od Boga, da će začeti i roditi Sina Božjega. Oltarna 
polureljefna slika u toj crkvi prikazuje Mariju, Majku 
Utjelovljene Riječi kako čita Sveto pismo i moli, dok joj 
pristupa anđeo Gabrijel i obasjava je Duh Sveti“ (I. D. 
Bedrina: „Biblijsko bdjenje“).
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Sagledavajući svoj život u svoj njegovoj malenosti, a toga smo posebno 
svjesni u ovom vremenu pandemije i potresa koji je pogodio naš grad i 
okolicu i ne smiruje se, promatrajući život u svjetlu Božje riječi, s najvećom 
ljubavlju njegujmo Božju riječ svakodnevnim čitanjem, osluškujmo što nam 
Gospodin govori. Čitajmo Bibliju, na miru i u prikladnu prostoru. Sigurno će 
donijeti rod. Čitajući redovito, mnoge biblijske misli, psalmi, izreke… ostat 
će  nam u sjećanju, osnažit će nas  i pokazati  put i izlaz iz svake situacije. 
Baš svake. 

Pnz 6, 6-9) „Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se 
urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad 

sjediš u svojoj kući i kad ideš putem: kad liježeš i kad ustaješ. Priveži ih 
na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima! Ispiši ih na 

dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim!“

Nada Fofić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DVOJICA MLADOMISNIKA FRANJEVACA TREĆOREDACA
Fra Josip Dolić proslavio je mladu misu u nedjelju 26. srpnja 2020. u 
franjevačkoj samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla u Livnu, na Gorici. 
Na svečanom koncelebriranom euharistijskom slavlju sudjelovala je 
mladomisnikova obitelj, dvadesetak školskih sestara franjevki, brojna 
rodbina te mnogi vjernici.

Fra Mirko Mišković iz Kostrča u Bosanskoj Posavini proslavio je mladu 
misu u nedjelju 9. kolovoza 2020. ispred župne i samostanske crkve 
Uznesenja Marijina u Tolisi. Uz obitelj i rodbinu na mladoj misi okupilo 
se oko tisuću vjernika. Među njima su bile i skupine vjernika iz župa sv. 
Franje Ksaverskoga u Zagrebu i sv. Mihaela u Gračanima u kojima je fra 
Mirko djelovao i surađivao tijekom đakonske godine. Mladomisnik je 
istaknuo da na prostoru BiH danas ne postoji aktivno pastoralno djelovanje 
franjevaca trećoredaca glagoljaša, a zanimljivu poveznicu Bosanske 
Posavine i franjevaca trećoredaca mladomisnik je potkrijepio podatkom 
kako se njegova mlada misa održava na 40. obljetnicu prvih mladih misa 
franjevaca trećoredaca iz ovoga kraja. Vrijedno je spomenuti da je fra Mirko 
trideset i sedmi živući svećenik iz župe Tolisa, dvadeset i tri su redovnice, 
jedan je redovnički brat te trojica bogoslova. 
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promišljanje o župnoj zajednici

VJERNIK U ŽUPI KAO SOL I SVJETLO

Započet ću s promišljanjem 
o župnoj zajednici donoseći zgodu 
iz jednoga sela. Naime, u tom selu 
su postavili prvu javnu rasvjetu. 
Pred kućama su bili visoki stupovi 
s rasvjetnim tijelima. Tada je 
jedan mještanin napravio strelicu, 
smjerokaz s natpisom. Gore je 
svjetiljka. Na to su mu mnogi rekli: 
Jadna je to svjetiljka ako na nju 
moraš upućivati. Ova slika neka 
bude kao poticaj u traženju odgovora 
na pitanje: Kakva je uloga vjernika 
u župnoj zajednici. Stoga, probajmo 
vidjeti koje su osnovne funkcije župe 
i vjernika u njoj.

Župa je Crkva u malom: 
najmanja stanica sveopće Crkve u 
kojoj su nazočni svi bitni elementi 
koji inače tvore Crkvu, a to su: 
navještanje Evanđelja, slavljenje 
Euharistije, izmjena darova 
(karizmi) i jedinstvo pod vodstvom 
zakonitog pastira. Župa je sveto 
okrilje gdje se rađamo za vjeru; ona 
je prirodni prostor gdje svoju vjeru 
živimo, mjesto gdje oživotvorujemo 
Evanđelje. No istodobno ona je 
zajedništvo vjernika i povezuje se 
s drugim zajednicama u mjesnu 
Crkvu – nadbiskupiju, a preko nje u 
zajedništvo sveopće Crkve. Članovi 
župe su na određenom području 
oni stanovnici koji su kršteni u 
Katoličkoj Crkvi i imaju prebivalište 
na teritoriju određene župe. Župa 

je u svojoj biti euharistijska 
zajednica. Središte njezina života je 
euharistija čija se spasenjska snaga 
ne ograničava samo na tu zajednicu, 
nego se prenosi na svijet i obuhvaća 
čitavo čovječanstvo, pa čak i svemir.  
Koje su temeljne osobine kršćanskog 
zajedništva? Mogli bismo reći da 
župa stoji na četiri stupa, a to su: 
bogoslužje, zajednica, svjedočenje i 
dobrotvornost - caritas.

Bogoslužje
Najprije ističem sljedeće: Nema 
katolika bez sudjelovanja na 
euharistijskoj gozbi i koji ne 
prima sakramente. Najznačajniji 
je dan u životu župe nedjelja, dan 
Gospodnji, koji dostiže svoj najviši 
trenutak u euharistijskom slavlju. 
Župa se rađa iz bogoslužja i po 
njemu raste. Ono je hrani i daje joj 
životnu snagu, a ujedno predstavlja 
vrhunac njezina djelovanja. Crkva 
se rađa iz euharistije. Gdje se, 
naime, slavi žrtva svete mise, tamo 
je nazočna Crkva. Po euharistiji 
mi kršćani postajemo jedno tijelo 
u Kristu. Još više: zajednica crpi 
iz euharistije snagu da postaje sve 
više misionarska. Bez euharistije 
nije moguće stvarati kršćansko 
zajedništvo. Bez euharistije kršćani 
ne mogu slijediti Krista, bez 
euharistije nema prave i jake vjere. Iz 
toga slijedi da je euharistija od bitnog 
značenja za život župne zajednice. 
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Zato je tako potrebno što bolje se 
pripremiti za slavljenje euharistije. 
Svi mi koji sudjelujemo moramo 
imati pred očima da je u pitanju 
središnji, vrhunski 
događaj u župi. 
Posebnu pažnju valja 
posvetiti Božjoj 
riječi. Naime, za 
mnoge je kršćane 
upravo euharistijsko 
bogoslužje jedina 
zgoda kada se s njom susreću. A bez 
slušanja Božje riječi nema vjere, jer 
se vjera – kako piše apostol Pavao 
– rađa iz slušanja (usp. Rim 10, 17: 
Vjera po poruci, a poruka riječju 
Kristovom). Ako dakle riječ Božja 
»odjekuje« u župi, ako je ta riječ živa 
i djelotvorna, onda će biti i vjera sve 
zrelija i čvršća. Ovdje posebno treba 
voditi skrb oko čitanja na Svetim 
misama i izboru u službu čitača. 
Osim djece i mladih, sve češće bi 
čitači trebali biti odrasli vjernici. 

Zajednica
Crkva je izgrađena po uzoru na 
Presveto Trojstvo. Presveto Trojstvo 
– jedan Bog u tri osobe – jest izvor, 
oblik i ideal crkvenog života: tako 
je Crkva u isto vrijeme zajedništvo 
i različitost, jedinstvo i raznolikost. 
Po euharistiji mi kršćani postajemo 
jedno tijelo. Euharistija nas povezuje 
u zajednicu, stvara zajedništvo. Mi 
kršćani pozvani smo graditi jedno 
tijelo kojemu je temelj Isus Krist. 

U župnoj zajednici moraju stoga 
postojati ljubazni međusobni odnosi. 
Svaki vjernik treba biti dar za druge, 
posrednik Božje milosti za čitavu 

zajednicu. Kako, dakle, graditi 
Crkvu? Kako živjeti zajedništvo 
u župi? - Župa mora biti u prvom 
redu kao velika obitelj, gdje smo 
svi mi međusobno braća i sestre. 
Svijest o tom bratstvu ima svoje 
temelje u svetom krštenju kojim 
smo postali sinovi i kćeri nebeskog 
Oca. Bratstvo znači poštovanje i 
prihvaćanje drugoga u njegovoj 
različitosti te spremnost s njime 
suosjećati i surađivati. To znači da 
se ne zatvaramo u sebe, ne mislimo 
samo na sebe, nego da pobjeđujemo 
sebičnost i otvoreni smo za potrebe 
drugih. Ponekad se zna dogoditi da 
upravo oni koji bi trebali biti nosioci 
zajedništva čine podjele i razdor. 
Nažalost, to se ponekad zna doživjeti 
od molitvenih ili drugih zajednica u 
župi. Takve zajednice ponekad u 
nekim slučajevima, postaju dežurni 
suci svega oko njih. Također znaju 
se spontano u župi stvoriti tzv. 
„klanovi“ ili interesne grupe. Tu 
treba budno djelovati i takve pojave 
eliminirati.

Župa koja je sposobna stvarati lijepe ljudske 
odnose, koja radi na pomirenju i ljude 
međusobno povezuje, takva župa je kao grad 
što leži na gori i ne može se sakriti; ona je kao 
svjetiljka koja svijetli svima koji su u kući.



Mihael 99/2020.

M
ih

ol
je

 ‘2
0.

14

promišljanje o župnoj zajednici

Zajedništvo razumijemo po spoznaji 
da smo zajedno na putu, da skupa 
napredujemo prema istom cilju 
koji je Kraljevstvo Božje, vječna 
domovina, novo nebo i nova 
zemlja. Zatvorene skupine, možda 
čak međusobno posvađane, koje 
hodaju svaka svojim putem, u 
suprotnosti su sa zajedništvom koje 
je za župu karakteristično. Naš 
utjecaj prema vani, ugled kršćanske 
zajednice i vjerodostojnost naše 
riječi – sve to konačno ovisi o 
kvaliteti našeg zajedništva. Zato 
moramo s osjećajem odgovornosti 
za zajedničko dobro pobjeđivati 
razilaženja i podijeljenosti. - Župa 
kao prava zajednica vjerujućih znači 
na kraju i otvorenost prema onim 
članovima koji su se malo udaljili. 
Znači također otvorenost prema 
ostalim župama i suradnju s njima. 
Znači otvorenost prema drugim 
kršćanima i prema onima koji sebe 
ne smatraju vjernicima. »Po ovom 
će svi znati da ste moji učenici: ako 
budete imali ljubavi jedni za druge« 
(Iv 13, 35).

Svjedočenje
Jedna od najvažnijih zadaća vjernika 
u župi je svjedočenje, vjernik mora 
biti propovjednik svojim životom, 
djelima, govorom. Uskrsli Gospodin 
je svojim učenicima najavio: »Primit 
ćete snagu Duha Svetoga koji će 
sići na vas i bit ćete mi svjedoci sve 
do kraja zemlje« (Dj 1, 8). Zadatak 

svjedočenja u Evanđelju je uvijek 
povezan s Isusovim uskrsnućem. Oni 
koji su bili svjedoci Krista Raspetoga 
i Uskrsloga, poslani su navješćivati 
vijest o uskrsnuću; poslani su 
evangelizirati druge. Naša je dakle 
dužnost navješćivati ljudima radosnu 
vijest o uskrsnuću i o vječnom životu, 
dati im obrazloženje nade koja je 
u nama (usp. 1 Pt 3, 15). Crkva je 
po svojoj prirodi misionarska, zato 
župa mora biti žarište misijskoga 
djelovanja. To znači da je svaki član 
zajednice pozvan živjeti kao pravi 
kršćanin koji oblikuje svoj život 
prema Isusovu primjeru. Takav 
život – pošten i jednostavan – nužno 
privlači pozornost, jer se bitno 
razlikuje od života drugih. Ljudi se uz 
njega pitaju: Odakle ta razlika, iz koje 
li vjere?Takvo ispitivanje pobuđuje 
interes za vjeru i tada navješćivanje 
postaje moguće. Iskren kršćanski 
život ljude osvaja. Tada ne moramo 
mnogo brinuti za misijsko lice župe – 
važnije je njezino kršćansko lice. Ako 
članovi župe žive uzorno, župa time 
svjedoči, a kao takva ona je i misijska. 
Papa Benedikt XVI. u svome pismu 
biskupima od 10. ožujka 2009. zapisao 
je sljedeće: »U našem vremenu 
u kojem je u mnogim dijelovima 
svijeta vjera u opasnosti da se ugasi 
poput plamena dogorjele svijeće, naš 
je prioritetni zadatak uprisutnjivati 
Boga u tome svijetu i otvarati ljudima 
pristup Bogu. I to ne bilo kojemu bogu, 
nego Bogu koji je govorio na Sinaju, 
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onom Bogu čije smo lice spoznali u 
ljubavi do kraja (Iv 13, 1), u raspetom 
i uskrslom Isusu Kristu. Pravi problem 
našega povijesnog trenutka jest u tome 
što Bog nestaje iz čovjekova obzorja i 
što gašenjem Božjega svjetla nastupa 
dezorijentiranost u čovječanstvu, 
čije ćemo razorne posljedice sve 
više osjećati.« Učiniti da Bog bude 
nazočan u našem svijetu, omogućiti 
ljudima pristup Bogu – to je naš 
veliki zadatak u ovom vremenu. Bog 
i s njime radovanje životu, ljubav i 
poštovanje prema čovjeku od njegova 
začeća do prirodne smrti, sloboda 
srca od idolâ koji čovjeka zarobljuju, 
duševno zdravlje, rasterećenje duha od 
egzistencijalne tjeskobe, pobjedonosni 
osjećaj postojanja nasuprot ponoru 
ništavila, nada u beskonačnost nasuprot 
prolaznosti svega... jer On, vječni i 
pravi Bog, uvijek živi. Uvijek treba 
ispitati savjest o svome svjedočenju. 
Ako se netko ispovijeda što je zatajio 
ili izdao načela određene udruge, 
kluba, društva, kako onda katolik ne bi 
trebao osjećati krivnju savjesti ako je 
zatajio svoju vjeru.

Dobrotvornost - Caritas
U startu se treba riješiti stereotipa kako 
mi ne trebamo pomagati jer i sami 
živimo u skromnim uvjetima. Treba se 
sjetiti često izrečene: Ne pomaže onaj 
tko ima, nego onaj tko hoće! Karitativna 
djelatnost je poprilično raširena u našoj 
župi. Mogli bismo reći da se to samo 
po sebi razumije, jer dobrotvornost 

kao služenje siromašnima i 
patnicima, stradalnicima, bolesnima 
i osamljenima – nezaobilazna je 
dimenzija u životu Crkve, ako hoće 
biti vjerna svome Gospodinu i 
Učitelju koji kaže: »Bolesne liječite, 
gubave čistite, zloduhe izgonite« 
(Mt 10, 8). Župa treba biti aktivno 
središte dobrotvornosti po uzoru 
na Isusa Krista koji je rekao: »Sin 
Čovječji nije došao da bude služen, 
nego da služi« (Mk 10, 45). I kad u 
posljednji dan budemo stajali pred 
sudačkim stolom, pitat će nas upravo 
o tome kako smo pomagali bližnjemu 
u potrebi: »Jer ogladnjeh i dadoste 
mi jesti; ožednjeh i napojiste me; 
oboljeh i pohodiste me« (usp. Mt 25, 
35–36). Dobrotvornost je zahtjevna 
zadaća župne zajednice i traži 
neprestanu spremnost i solidarnost 
sa svima, simpatiju prema pojedincu 
u potrebi, bez obzira na narodnost, 
rasu ili vjersku pripadnost.

Kao zaključak

Župa koja je sposobna stvarati 
lijepe ljudske odnose, koja radi 
na pomirenju i ljude međusobno 
povezuje, takva župa je kao grad što 
leži na gori i ne može se sakriti; ona 
je kao svjetiljka koja svijetli svima 
koji su u kući. »Tako neka svijetli 
vaša svjetlost pred ljudima da vide 
vaša dobra djela i slave Oca vašega 
koji je na nebesima« (Mt 5, 16).

fra Marin Matančić
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Četvrtaši o svetom Mihaelu

Sv. Mihael nas čuva i štiti od svađe. On nas brani od neposluha, 
bezobrazluka i zločestoće. Pomaže nam da budemo dobri i pažljivi, da 
slušamo i učimo. (Marta Isaković)
         
Sv. Mihael je arkanđeo (anđeo nad anđelima). On je uvijek stajao na 
strani Boga. Sv. Mihael je i zaštitnik župe u Gračanima. On je naš 
zaštitnik i zaštitnik je svih ljudi u našoj župi. Sve nas voli i čuva. Voli i 
tebe i čuva te! Zapamti to! (Ana Martinović)
        
Sv. Mihael je jako vjeran Bogu. On nas brani, štiti i brine se za nas i za 
sve u župi Gračani. I ja ga molim da nas štiti zauvijek. Volim ga, a nadam 
se da ga i drugi vole kao i ja. Najdraži dan u godini mi je 29.9. zato što je 
to dan sv. Mihaela. (Jakov Mrzljak)

         
Petaši o povjerenju u Boga

Ja imam povjerenje u Boga. Od kad je počela korona bojala sam se, ali 
Bog mi je pomogao. Uvijek sam vjerovala u Boga. Bog je dobrota i pomoć 
našim životima. Kada su počeli potresi jako sam se prepala, ali Bog je bio 
uz mene. Bog te pazi, čuva i brani, ali nikada nikome ne želi zlo. Bog je 
spas cijeloga svijeta i toga se treba držati. Kada se nečega plašim, uvijek 
se sjetim Boga jer imam povjerenje u njega. Bog uvijek pomaže. Ja sam 
se jako bojala, ali Bog je uz mene pa sam se odlučila ohrabriti i ohrabriti 
sve oko sebe. Morate vjerovati u Boga. Bog je najveći spas svijeta. Volim 
Boga i volim to što je uz mene uvijek i zauvijek. (Tea Jačmenjak)
        

 
Bog je obuzeo moje srce, nije više nemirno, hladno, tužno, sada je mirno, 
puno ljubavi. Kada je bio potres bila sam jako u strahu. Sabrala sam se 
prije nego sam išla spavati i pomolila. Čula sam Isusa kako mi govori: 
„Ne boj se, s tobom sam. Ako budeš vjerovala u mene ti i tvoja obitelj, 
rodbina i prijatelji bit ćete sigurni. Od tada se ne bojim, samo se često 
molim. (Josipa Mrzljak)
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Šestaši: Slobodan/a sam …

… kada sam kod kuće, družim se te igram društvene igre s obitelji. Kada s 
prijateljima igram sportske igre i kada razgovaram s njima. Kada iskreno 
razgovaram s majkom o problemima ili o sreći koja mi se dogodila u 
životu. Ali najviše sam slobodan kada ne ugrožavam ni sebe ni druge te 
kada pomažem drugima. (Fran Dujmović)
          
… kada radim nešto dobro, kada dobijem dobru ocjenu, kada napišem 
zadaću, kada sam poslušna, kada pomažem drugima, kada se pomirim, 
kada sam umjerena na mobitelu, kada sam vani na zraku i kada želim 
dobro drugima. (Lucija Emanuela Galeković)
        
… kada završi škola, kada mi je soba čista, kada sam pospremila kuću, 
kada sam odsvirala klavir, kada sam dobila dobru ocjenu, kada idem u 
grad s prijateljicom ili kada razgovaram s najboljom prijateljicom, kada 
napišem domaću zadaću. (Petra Pejić)
         
… kada nešto dobro učinim za sebe i druge. Kada nešto naučim, kada 
napišem zadaću, kada odem s obitelji na Sljeme, kada se družim s 
prijateljima ili najboljom prijateljicom. Slobodna sam kada u dubini 
duše osjećam da sam napravila sve svoje obveze, dužnosti. Također sam 
slobodna kada odem u crkvu i molim se. A najviše sam slobodna kada 
sam zadovoljna i ponosna na sebe. (Nika Bujas)

Uz Boga
Molitva za zabavu nije,

tko se moli neka se ne krije.
Pogotovo dok covid vlada

potrebna nam je više nego ikada.
Zato uvijek uz Boga budi
kao svi dragi i vjerni ljudi.

Bog će s tobom zauvijek ostati
i pomoći ti da bolji čovjek možeš 

postati.

Marija Novak, 7. r.
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Euharistijsko slavlje u Gračanima 
povodom Dana sjećanja na žrtve komunističkih zločina

U nedjelju 17. svibnja 2020. koncelebriranim euharistijskim slavljem u 
11 sati u cintoru crkve sv. Mihaela u zagrebačkim Gračanima obilježeni 
su Dani sjećanja na žrtve komunističkih zločina u Gračanima u svibnju 
1945. Svečanom slavlju predsjedao je mons. Jure Bogdan, vojni ordinarij 
u Republici Hrvatskoj.

U svojoj homiliji istaknuo je da „svaka ideologija zatvara čovjeka u vrtlog 
zla i grijeha jer u drugome vidi samo zločinca i neprijatelja protiv kojega 
se treba boriti ne birajući sredstva. Čak i mrtvog neprijatelja ideologija 
želi lišiti dostojanstva oduzimajući mu osnovno pravo na dostojan ukop i 
grob. Totalitarizam dijeli ljude na rase i klase, na podobne i nepodobne, na 
vrijedne i bezvrijedne, čak i nakon smrti. Pred Bogom postoji samo jedna 
rasa, a to je ljudsko biće stvoreno na sliku Božju. Svaki čovjek ima svoje 
ljudsko dostojanstvo, i jednako je vrijedan bez obzira na podrijetlo, boju 
kože, kulturu, društveni položaj.“

Homiliju je zaključio mislima nad kojima valja zastati, ali je itekako 
potrebno i djelovati: „Sedamdeset i pet godina nakon završetka Drugoga 
svjetskog rata naše hrvatsko društvo još uvijek stoji pred zadatkom da 
povuče pouke iz ratnih i poratnih zbivanja. Predugo se instrumentaliziralo 
žrtve Drugog svjetskog rata. Predugo se prešućivalo žrtve komunizma. 
Potreban je zajednički napor političkih, znanstvenih i kulturnih čimbenika, 
bez ideologiziranja. Vodilja mora biti ljubav prema istini i prema čovjeku. 
Crkva će u tome i dalje davati svoj doprinos, na sebi svojstven način, ovdje 
u Gračanima i na tolikim drugim mjestima.“

Brojnim okupljenim vjernicima, kao i predstavnicima vlasti, koji su 
prisustvovali misi uz sam grob u koji su prošle godine pokopani posmrtni 
ostaci žrtava gračanskih grobišta, na razmatranje je ostavio riječi sv. Ivana 
Pavla II.: „Nema mira bez pravde, nema pravde bez oproštenja.“

Katarina Šelendić

(Preuzeto s: https://franjevcitrecoredci.hr/euharistijsko-slavlje-u-gracanima-
povodom-dana-sjecanja-na-zrtve-komunistickih-zlo)
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ŽUPNO ZAVJETNO HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

I ove godine, unatoč pandemiji 
uzrokovanoj virusom COVID-19, 
naša je župa uspješno organizirala  
129. zavjetno hodočašće Majci 
Božjoj Bistričkoj. Kao što su nekad 
naši stari započeli ovo hodočašće 
moleći majku Božju da ih oslobodi 
raznih bolesti i tegoba, tako smo i 
mi nastavljajući zavjet naših predaka 
hrabro i radosno krenuli na put. Ove 
smo godine uz svoje uobičajeno 
breme majci donijeli i pretrpljen 
istrah od potresa i novog virusa. 
Puno toga smo joj donijeli i povjerili, 
a onda se vratili lakši i sigurniji, 
spremni nastaviti dalje s više žara, 
snage, vjere i pouzdanja. 

Bilo je manje hodočasnika nego 
prethodnih godina, ali poleta i radosti 
nije nedostajalo. Zbog pandemije 
morali smo se odreći nekih svima 
nam dragih tradicijskih 
rutina. Tako ove godine 
nije bilo zajedničke 
procesije od Markuševca 

do crkve sv. Mihalja, kao ni dočeka 
dobrodošlice, što nam je svima teško 
palo. No, u ovim prilikama, kada 
smo iskusili nemogućnost odlaska 
na misu u crkve, sretni smo da smo 
ipak uspjeli održati zavjet i ići na 
hodočašće. 

Ova je godina stvarno puna kušnji 
i izazova koji su ujedno i prilika za 
dublje promišljanje o našoj vjeri 
pa i našem hodočašću. Ne smijemo 
ostati na površini nego prihvaćajući 
nove situacije ponirati u dubine, ući 
u sebe, susresti se s Bogom, radovati 
se i slaviti život. To je cilj hodočašća 
naših života, ali i ovog našeg 
zajedničkog zavjetnog hodočašća 
kojem se uvijek veselimo i radosno 
ga iščekujemo. 

Daj Bože da nas Majka Božja 
Bistrička sve zajedno ugosti 
i iduće godine.

Gordana Pehnec Pavlović
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U IŠČEKIVANJU SAKRAMENTA SV. POTVRDE

S pandemijom, svijet kao da je stao. Sve se iz temelja promijenilo pa 
tako i naša svakodnevnica. Posao i škola preselili su se u naše domove, 
a i mise u našoj župi zamijenile su one u dnevnom boravku pred 
televizijom. Toliko iščekivani sakrament krizme trebali smo primiti u 
travnju. U početku smo se nadali da će tako i biti i da će se sve brzo 
vratiti na staro. A onda se dogodio i potres… pandemija nije jenjavala. 
Ništa od krizme, ništa od povratka u školu. Toliko novih i teških situacija 
u našim mladim životima, toliko neizvjesnosti u mjesecima koji su 
nam trebali biti najljepši. No, hvala Bogu na vjeri, nadi i mladenačkoj 
vedrini kojom prihvaćamo nove situacije. Ubrzo smo saznali da ćemo 
svetu potvrdu, ako Bog da, primiti najesen.

I doista, pola godine kasnije, u naša će srca doći Duh Sveti. Sveta 
potvrda će se prvi puta dijeliti na dan našega župnog zaštitnika - sv. 
Mihaela - koji nas uvijek, a pogotovo u posljednje vrijeme, snažno štiti. 
Bit će to jedno uistinu posebno Miholje. Za primanje svete potvrde 
pripremali smo se već dugi niz godina u školi s našim vjeroučiteljima 
Slavicom Franjičević i Marijanom Presečkim, a napose posljednje dvije 
godine u župi s našim dragim župnikom fra Marinom Matančićem, koji 
je uvijek tu za nas na jedan poseban način. 

U iščekivanju dana naše župe, Miholja, 
išli smo na trodnevnicu koja je ujedno 
bila i naša trodnevna priprava za 
krizmu. Tako ćemo u jednom posebnom 
ozračju, uz zajedništvo i molitvu naših 
župljana, u nedjelju konačno primiti 
darove Duha Svetoga. Hvala Bogu 
na toj posebnoj milosti, na snazi koja 
će nas štititi i voditi ovim - kako smo 
već ovako mladi spoznali - trnovitim 
ovozemaljskim putem. 

Magdalena Šelendić
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RANJENE CRKVE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE: 
Župa sv. Mihaela – Gračani

Iako je epicentar nedavnoga snažnoga potresa bio udaljen tek nekoliko 
kilometara zračne linije, u obližnjem Markuševcu, župa sv. Mihaela u 
Gračanima ostala je pošteđena težih posljedica. Najteže je stradao zvonik, u 
koji je trenutačno opasno ulaziti i čija su zvona izvan upotrebe do daljnjega. 
U crkvi su oštećenja rijetka i uglavnom slabije uočljiva. Najveće se pukotine 
naziru na dva mjesta na bočnim zidovima glavnoga broda. Freske su dobrim 
dijelom uščuvane, iako su se na nekim mjestima otkrhnuli manji dijelovi. 
U dijelu sakristije vidljive su tanke pukotine u boji, a najteže je oštećenje 
duža pukotina koja se nazire iznad izlaza. U nekim se dijelovima crkve 
može osjetiti da je pod neravan zbog ulegnuća tla koje je uzrokovalo desetak 
sekunda trešnje. Oltar je u cijelosti očuvan, kao i mnogobrojni kipovi i slike 
koje potres nije oborio.

Na vanjskim zidovima crkve vidljive su tanke pukotine u boji, no prema 
ocjeni statičara riječ je ipak o nešto dubljim i ozbiljnijim oštećenjima koja će 
također zahtijevati poseban popravak. Potres je na nekim mjestima ostavio 
deblje pukotine na bijelim zidovima koji okružuju dvorište oko crkve, a oko 
nedavno uređenih grobnica u koje su ujesen pokopani zemni ostatci žrtava 
komunističkih poratnih ubojstava u selima podno Medvednice uočljiva su 
ulegnuća tla.

Župni stan ostao je gotovo bez ikakvih oštećenja, a s obzirom na to da je crkva 
dobila žutu oznaku uporabljivosti, župnik fra Marin Matančić redovito služi 
misna slavlja. Najstariji zapis o crkvi sv. Mihaela u današnjim Gračanima 
datira iz 1622. godine, no pretpostavlja se da je crkva na tom mjestu 
postojala i ranije. Različiti dijelovi koji čine današnju crkvu s vremenom su 
nadograđivani na jezgru prvotne crkvice. Današnji zvonik izgrađen je 1750. 
godine. Posljednji ciklus velike obnove, u kojoj su osvježeni vanjski zidovi, 
umjetnine, a posebno stropne freske, dovršen je 2016. godine.

 Marino Erceg
(preuzeto s: https://www.glas-koncila.hr/ranjene-crkve-zagrebacke-nadbiskupije-
zupa-sv-mihaela-gracani/)
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POMOĆ ZA OBNOVU NAŠE CRKVE

U snažnome potresu koji je u rano nedjeljno jutro 22. ožujka 2020. g. 
pogodio grad Zagreb i njegovu okolicu, među mnogim drugim objektima, 
stradala je i naša župna crkva sv. Mihaela Arkanđela u Gračanima.  Ova 
crkva, izgrađena oko 1622. g., oaza je mira i spokoja. Smještena je izvan 
vreve gradskoga života, na idiličnim obroncima Medvednice. Koliko se 
snažno usjekla u svijest lokalnoga stanovništva govori i činjenica da su 
upravo po njoj nazvane ulice i naselja oko nje: Gračanski Mihaljevac, 
Mihaljevac… Zajedno sa svojim cintorom mjesto je na kojem su mnogi 
crpili duhovnu snagu, uzdizali svoje prošnje Bogu iz ove doline suza, ali i 
zahvaljivali za mnogobrojna dobročinstva koja im je milosrdni Gospodin 
udijelio. Dragocjeni je spomenik povijesti i kulture. Danas je, nažalost, 
teško ranjena brojnim napuknuićima u svom zvoniku i svodovima.
Kako bismo našu gračansku ljepoticu mogli ostaviti i budućim 
naraštajima, da i nadalje bude oaza mira te mjesto duhovnosti, potrebni su 
znatni zahvati na njezinoj obnovi i otklanjanje štete uzrokovane potresom. 
Budući da to ne možemo sami, ovim putem molimo i za Vašu pomoć, kako 
duhovnu, tako i materijalnu, bez koje obnova nije moguća. Svoj prilog 
možete uplatiti na ovdje navedeni broj računa i time doprinijeti obnovi 
gračanske crkve koja u svojem zagrljaju čuva posmrtne ostatke 294 žrtve 
komunističkih zločina od vremena Drugog svjetskog rata i poraća. 
Svojim prilogom omogućit ćete da i novi naraštaji, baš kao naši preci te 
kao mi danas, mogu ovdje doživjeti odmor duše i tijela. Unaprijed iskreno 
zahvaljujemo na Vašim darovima i uključujemo Vas u svoje molitve.

ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
ŽUPA SV. MIHAELA ARKANĐELA – GRAČANI 

Isce 33a, 10 000 Zagreb
OIB 08274310622

ZA UPLATE IZ HRVATSKE I INOZEMSTVA:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IBAN: 
HR7423400091110132566

SWIFT ili BIC: PBZGHR2X

Napomena: za obnovu crkve



IMPRESSUM

Izdaje: Župni ured sv. Mihaela – Gračani
Odgovara: fra Marin Matančić

Adresa: Isce 33a, Zagreb
Telefon: 01 46 45 103

E-adresa: glasilo.mihael@gmail.com
Uredila: Dubravka Šelendić

 
* * * * *

Poleđina: Molitvu namijenjenu našoj župi napisao je biskup Ivan Šaško 
povodom blagdana župnog zaštitnika sv. Mihaela. Neka uđe u naša srca i 
domove i neka nas svakoga dana prati i čuva moćni zagovor našega sv. Mihalja!



MOLITVA SVETOM MIHAELU ARKANĐELU
ZAŠTITNIKU ŽUPE GRAČANI 

Sveti arkanđele Mihaele,
gorljivi ljubitelju Božje slave,
ponizni služitelju Svevišnjega,

uzore postojane vjernosti,
zaštitniče naše župe i naših života,

Tvoja nam je pomoć nada u kušnjama,
utjeha i smiraj u nevoljama,

radost u pobjedama nad zlom.

Sve vjernike i vjernice naše župe,
obitelji, očeve i majke, djedove i bake,

djecu i mlade, starice i starce,
naš rad i naš odmor, nastojanja i ostvarenja,

radosti i boli, oduševljenja i razočaranja,
spomene i nade, sigurnosti i strepnje

povjeravamo Tvome zagovoru,
tražeći Božju volju u ljepoti Crkve,

kao dionici Kristova križa i uskrsnuća.

Budi uz nas, da Gospodina slušamo
i da se od Njega ne udaljimo;

da se u Gospodina pouzdajemo 
i da u Njegovu ljubav ne posumnjamo;

da Gospodina slijedimo 
i da se nikada ne izgubimo.

Pomozi nam razlikovati dobro od zla,
oslobađaj nas od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja,

učvršćuj nas u vjeri da molimo milost obraćenja,
postojanosti u dobru i zauzetosti za bližnje.
Podupiri nas u svjedočenju Radosne vijesti

i kršćanskih vrjednota u hrvatskome društvu.
Raskidaj okove navezanosti na zemaljsko

da bismo, čista srca, gradili nebesko kraljevstvo.

Sveti Mihaele, anđele Snage i Milosrđa,
pouči nas i vodi Božjim putem!
Brani nas i štiti Božjom istinom!

Pomozi nam živjeti zajedništvo s Bogom,
da se s Tobom Njemu klanjamo 

u sve vijeke vjekova! Amen.

Molitvu sastavio: mons. Ivan Šaško


