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UVoD1. 
Pastoralni je plan plod nastojanja da se raznolike župne aktivnosti kvalitetno 

organiziraju, međusobno povežu i sustavno predstave čitavoj župnoj zajednici. Smisao 
pastoralnog plana nije u njemu samom nego u poticaju da se svi župljani što aktivnije 
uključe u život župe.

ŽUPNI PASTORALNI KALENDAR2. 
Pastoralni kalendar donosi sažeti pregled aktivnosti i događaja u našoj župnoj 

zajednici, bez redovitih liturgijskih slavlja i aktivnosti pojedinih skupina, te sadržaje 
gradske ili nadbiskupijske naravi važnih za cijelu župnu zajednicu.

BOGOSLUŽJE I POBOŽNOST 3. 
Voditelji liturgijskog pjevanja trebaju voditi računa o tome da pjesme budu 

povezane s liturgijskim čitanjima, te da se puku omogući sudjelovanje u pjevanju.  

    3.1. NEDJELJNE MISE:
07:30 sati; na misi pjeva Pučki zbor 
09:00 sati; sv. Misa s djecom; pjeva Dječji zbor „Božje krijesnice“  
10:30 sati; sv. Misa za žive i pokojne župljane; pjeva Mješoviti župni zbor „sv. Cecilija“ 
12:00 sati; sv. Misa za mlade; pjeva Zbor mladih „Stijene“
19:00 sati;   na misi pjeva Pučki zbor

    3.2. Klanjanje
U našoj se Župi euharistijsko klanjanje održava po sljedećem rasporedu:
Tjedno - četvrtkom poslije večernje mise; 
Mjesečno - svakog zadnjeg ponedjeljka u mjesecu (sv. Petar-mladi);
Godišnje (cjelonoćno) klanjanje održava se uoči svetkovine Svih Svetih. Presveto se izlaže 
iza večernje sv. Mise u 19 sati. Vrijeme od 19:30 do 8 sati predviđeno je za župne skupine 
i pojedinačno klanjanje. Zajedničko svečano klanjanje je od 8 do 9 sati, a potom slijedi 
svečana sv. Misa.

     3.3. Pobožnosti
        Krunica  - Prije večernje mise, od 18:30 sati
        Križni put – utorkom i  petkom u korizmi. 
       



ŽUPNA KATEHEZA4. 
4.1. Animatori za župnu katehezu
Ove će godine u župnoj katehezi osim svećenika sudjelovati i neki članovi Zajednice 

mladih, koji se ističu u vjerskom znanju i zdravoj duhovnosti. Upućeni u dostojanstvo i 
odgovornost službe animatora za župnu katehezu, oni će i dalje pod vodstvom župnika 
i župnog vikara nastojati oko vlastite trajne i sustavne formacije.

     4.2. Roditeljski susreti
Za roditelje prvopričesnika i krizmanika tijekom vjeronaučne godine organiziramo 

redovite susrete (četiri puta godišnje), na kojima roditeljima predstavljamo plan i program 
priprave njihove djece, a ujedno su i prigoda za katehizaciju roditelja. Roditelji imaju 
pravo znati što djeca uče na vjeronauku i što oni s njima mogu naučiti u obiteljima.
Voditelj priprave uvijek stavlja  naglasak na suradnju obitelji i župe, osobito tijekom 
priprave za primanje sakramenata. Utemeljenje suradnje nalazimo u činjenici da su 
kršćanski roditelji prvi i povlašteni odgojitelji svoje djece u vjeri. Oni ne mogu nikome 
prepustiti tako važnu stvar, a župna zajednica im u toj službi pomaže. Roditelji su pozvani 
riječju i primjerom svoju djecu privoditi životu s Kristom. Zato zajednički u obitelji mole 
i dolaze na nedjeljnu misu. 

    4.3. Prvi i drugi razred – „Nazaretska gupa“
Nazaretska grupa okuplja djecu prvog i drugog razreda osnovne škole. Jednom 

tjedno se sastaje i izmoli desetku krunice, pročita poučnu priču iz Biblije ili neke druge 
knjige te razgovaramo o njoj. Svako dijete zatim dobije jedan zadatak koji treba izvršiti 
tijekom tjedna, npr. ne svađaj se, pohvali mami jelo iako ti nije omiljeno, obraduj nekoga, 
redovito uči u školi, slušaj roditelje… Zatim se družimo uz igre i različite radionice 
i idemo na razna hodočašća i izlete. Jednom godišnje sastaje se sa svim nazaretskim 
skupinama iz Hrvatske gdje cijeli dan provodi u igri i druženju. Susreti se održavaju 
subotom u 10 sati.

Voditeljica: prof. Kruna Čengić

4.4. Prvopričesnici
Učenici 3. razreda osnovnih škola pripremaju se za pristupanje sakramentima prve svete 
Ispovijedi i prve svete Pričesti. Pripravu vodi s. Anica. Priprave se održavaju subotom 
od 9:30 do 12 sati.

4.5. Ministranti
Ministrant je osoba koja pomaže svećeniku prilikom Euharistije. To je služba koja iziskuje 
savjesnost, urednost, poslušnost, molitvu prije i nakon svete mise i spremnost za činjenje 
dobra tijekom cijeloga dana jer ipak to je osoba koja služi pred samim Kristom i samoga 
Krista. Osim dužnosti ministriranja, svaki ministrant je dužan dolaziti na sastanke na 
kojima se ispravljaju eventualne pogreške, upisuju novi članovi, ispituje se što nije jasno, 
a na kraju se svi još dobro zabave uz slatkiše i igru. Sastanci se održavaju subotom u 
10,30 sati.
 Voditelji ministranata: vlč. Marinko Golek, župni vikar i Matej Lacić, animator



4.5. Krizmanici  
 Učenici 8. razreda osnovne škole pripremaju se za pristupanje sakramentu Krizme 
ili Potvrde. Pripravu vodi župni vikar Marinko Golek. Priprave se održavaju srijedom i 
četvrtkom.

4.6. Mladi
 Molitvena zajednica mladih – Marijina/Molitvena ekipa mladih (MEM).  

Susreti se održavaju srijedom u 20 sati•	
Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu sv. Misa i klanjanje u župnoj crkvi sv. Petra •	
Tribine za mlade – „Zvučnik“, 3-4 puta u pastoralnog godini•	

4.7. Zaručnički tečaj
Organiziran je na razini dekanata i obvezatan za one koji se namjeravaju crkveno 
vjenčati.

4.8. Krsne kateheze
Održavaju se s roditeljima i kumovima prije krštenja njihove djece, individualno, u 
župnom uredu.
 

4.9. Katekumeni 
Katekumeni, odrasli pripravnici za sakramente kršćanske inicijacije, prijavljuju se u 
program tijekom rujna i listopada. Slavlje kršćanske inicijacije odvija se unutar Vazmenog 
bdijenja.



ZAJEDNICE I UDRUGE5. 
Biblijsko molitvena zajednica5.1. 

 Teološkom analizom biblijskog teksta i njegovim smještanjem u odgovarajući 
kontekst vremena i okolnosti u kojima je nastao, voditelj nastoji ga približiti vjernicima. 
Nakon približavanja teksta Sv. pisma vjernicima i njegova razumijevanja, moguće je 
njegovo daljnje analiziranje. Uz teološko tumačenje, biblijsku skupinu oplemenjuju 
individualne interpretacije teksta. Susreti svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 19:30.
 Voditeljica: s. Veronika

      5.2. Molitvena zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“ (BAS)
 Susreti četvrtkom nakon Sv. Mise  i klanjanja. 
 Voditelj: Ilija Nikolić, trajni đakon

      5.3. Marijino pohođenje
 Susreti svake prve srijede u mjesecu prije sv. Mise u 18,00 sati 
 Voditelj: Dragica Tosenberger
      
      5.4. Molitveni vijenac Kraljice obitelji (MVKO)
 Nastao je 2000. godine iz potrebe povezivanja obitelji radi molitveno-duhovnog 
zajedništva i produbljivanja molitvenog života obitelji. Susreti svakog dvanaestog u 
mjesecu prije večernje sv. Mise
 Voditelj: Nada Ružić i Đurđica Ubrekić

      5.5. Obiteljska zajednica
 Susreti se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu s početkom u 20 sati.
 Voditelji:  Mladen i Vesna Starčević

      5.6.     Liturgijska zajednica i čitači 
 Radionice čitanja i govorništva. Sastanci prema dogovoru.
 Voditelj: Mijo Barišić

       5.7. Udruga „Stepinčeva oaza mira“
 Organizira liturgijska slavlja o blagdanima bl. A. Stepinca te projekte „Kristove 
muke“ i „Živih jaslica“
 Predsjednik: Ilija Nikolić



ZBOROVI6. 
       6.1. Dječji zbor “Božje krijesnice”
Probe se održavaju subotom u 13 sati. Animira pjevanje na sv. Misi nedjeljom u 9 sati.
 Voditelj: S. Veronika i Ana Žagmešter
 
       6.2. Zbor mladih “Stijene”
Probe se održavaju petkom u 20:30 sati. Animira pjevanje na sv. Misi nedjeljom u 12 sati. 
Duhovnik žup. vikar Marinko Golek (nazočan na probi i okuplja članove nakon proba, 
organizira duhovne sadržaje i putovanja).
 Voditelj: Jana Blažanović

      6.3. Mješoviti zbor „sv. Cecilija“
Probe se održavaju utorkom u  20,00 sati
Animira pjevanje na sv. Misi nedjeljom u 10:30 sati kao i na blagdane i svetkovine u 
crkvenoj godini. Duhovnik župnik Ivan Frkonja (okuplja članove prije ili nakon proba, 
organizira duhovne sadržaje i putovanja).
 Voditelj: Hrvoje Banaj i sestra Veronika 

      6.4. Pučki zbor
Proba nema. Animira pjevanje na sv. Misi nedjeljom u 7,30 sati  i radnim danom.
 Voditelj: Dragica Tosenberger
  

AKTIVNOSTI7. 
      7.1 Župna nogometna ekipa „Bravari“
 Voditelj: Filip Hercig

      7.2. Dramska skupina
 Voditelj: Matej Lacić



ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE8. 
 
 Župno pastoralno vijeće (ŽPV) je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje 
proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi 
(Čl. 1. Pravilnika Župnog pastoralnog vijeća u Zagrebačkoj nadbiskupiji).
 Aktualni saziv ŽPV-a potvrđen je na pet godina dekretom Nadbiskupskog 
duhovnog stola, prema kojemu “rad Pastoralnog vijeća resi zajednička briga za dobro 
Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, 
neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu, te suradnja i 
sudjelovanje svih župljana u aktivnostima župne zajednice. 
 

ŽUPNI CARITAS9. 
 Župni caritas je pastoralno tijelo naše Župe. On je organizirana kršćanska ljubav 
svih župljana. Zadaća mu je objediniti dobročinstva župljana i pomoći da naša vjera 
bude ljubavlju djelotvorna. Zbog velikog broja korisnika Župa treba dobro organizirani 
Caritas u posebnom prostoru.
 Volonteri u Župnom caritasu su inicijatori i pokretači svih karitativnih akcija, 
oni potiču svu župnu zajednicu da sudjeluje u karitativnim akcijama, da brinu za svoje 
potrebnike.
 Redovito dijele hranu i odjeću korisnicima koji su u obnovljenoj kartoteci 
registrirani kao župljani te po mogućnosti i onima izvan Župe.
 Druge nedjelje u mjesecu u crkvi prikupljamo priloge za potrebe Caritasa.
 Na Nedjelju caritasa, 11.12.2016., na svim će se misama župnoj zajednici predstaviti 
djelovanje Župnoga caritasa.
 Voditelj: Ljubica Poleščak.
 

PASTORAL STARIH I BOLESNIH10. 
 Briga za starije i nemoćne osobe pripada biti kršćanskog poziva. Stoga su svi 
vjernici pozvani iskazivati pažnju i pružati potrebnu pomoć osobama koje ne mogu 
same brinuti o svojim svakodnevnim potrebama, kao i njihovim obiteljima. Briga počinje 
od svakodnevnih stvari, kao što je nabavka osnovnih namirnica pa do brige za duhovno 
dobro, u koje osim molitve pripada i poticanje na sakramentalni život, kao i pratnja do 
crkve nedjeljom ili blagdanom.
 
 Prvi petak
 Svakoga prvog petka u mjesecu posjećujemo starije i nemoćne osobe koje žele 
obavljati pobožnost “Devet prvih petaka” ili se prigodno ispovjediti i pričestiti. Osim 
toga, pred Božić i Uskrs posjećujemo sve koji se prijave i one koje netko od susjeda 
prijavi, jer ih ima i takvih koji nemaju nikoga svoga. U drugo vrijeme treba se dogovoriti 
u Župnom uredu.

 Susret s bolesnicima
 Na Svjetski dan bolesnika, 11.02.2017., u 19 sati organiziramo u crkvi poseban 
susret bolesnika uz mogućnost primanja sakramenta bolesničkog pomazanja. Potičemo 



one koji su u mogućnosti da toga dana organiziraju prijevoz osobama koje same ne mogu 
doći u crkvu, a mogle bi sudjelovati u bogoslužju.

ISPOVIJED I DUHOVNO RAZGOVOR11. 
 Ispovijed je sakrament ozdravljenja u kojem priznajemo svoje grijehe i donosimo 
odluku da više nećemo griješiti te da ćemo se popraviti. Bog nam po svećeniku oprašta 
grijehe i na pokornika izljeva svoje milosrđe. 
 Pristupiti sakramentu Pomirenja možete:

prije svake Sv. Mise. (ukoliko nema svećenika u ispovjedaonici potražite svećenika •	
u sakristiji. 
svakog prvog petka ispovijed započinje sat vremena prije večernje Sv. Mise.•	
Na velikoj Božićnoj i Uskrsnoj ispovijedi•	

 Duhovni razgovor je razgovor sa svećenikom gdje vjernik iznosi svoje poteškoće/
nadahnuća u vjeri te po savjetu svećenika donosi odluke u svome životu kako bi 
napredovao u rastu prema svetosti. Svaki vjernik dužan je napredovati na afektivnom, 
intelektualnom, socijalnom i duhovnome području vjerskoga života te je duhovni 
razgovor velika pomoć na putu rasta u vjeri. 
 Duhovni razgovor dogovorite osobno sa svećenikom.
 

HODOČAŠĆA I IZLET12. 
 Tijekom godine organizirat ćemo hodočašća u Mariju Bistricu, Trsat i Međugorje.

 IZDAVAŠTVO I MEDIJSKA PRISUTNOST13. 
        13.1. NEDJELJNI LISTIĆ 
 Tijekom pastoralne godine svake nedjelje objavljujemo župni listić. Pozivamo 
sve voditelje zajednica da o svojim posebnim programima i najavama obavezno pošalju 
obavijest na župnu e-poštu. Svi zainteresirani župljani mogu se prijaviti na našu adresu 
e-pošte (zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr) kako bi redovito primali nedjeljni listić. 
 
       13.2 Internet
 www.sv-petar-zapresic.hr web adresa je naše Župe. Za redovito ažuriranje 
stranice očekujemo doprinos svih župnih zajednica sa svojim najavama, vijestima i 
fotografijama. 

 Facebook
 Župa ima svoj facebook profil pod imenom “Župa sv. Petra apostola Zaprešić I “. 
Postanite “prijatelj” i pratite vijesti, najave i druge sadržaje. Preporučite drugima. 

       13.3. Radio emisija
Svake druge subote župa ima svoju radio emisiju na ZFM radiju u 10:30 sati.

       13.4. Oglasna ploča
Oglasne ploče na ulazu u crkvu i na šetnici sadrže promjenjive sadržaje (praćenje 
liturgijskog kalendara i drugih događaja).






