
U TEBE SE, GOSPODINE, UZDAM! 
Nedjeljni liturgijsko-pastoralni listić  

Župe bl. Alojzija Stepinca, Zagreb  

br. 209/ god. 5. * 24. kolovoza 2014. 
XXI. kroz godinu / A 

 

U znaku hodočašća ... 
 

Poštovani i dragi župljani!  
 
Kako sam najavio u 
zadnjem lipanjskom broju 
Listića, nova pastoralna 
godina koju uskoro 
započinjemo donosi 
proslavu 15-e obljetnice 
naše Župe. Ovu relativno 
malu, ali za nas značajnu i 
vrlo dragu obljetnicu 
započinjemo u znaku 
hodočašća! 
Ponajprije, pred nama je, u subotu, 30. 
kolovoza, hodočašće na Udbinu, na 
proslavu Dana hrvatskih mučenika. Među 
njima, kao najsvjetljiji lik Crkve u Hrvata, sja 
bl. Alojzije Stepinac! 
Potom, na Svetu subotu, 6. rujna, 
hodočastimo u Ludbreg, u svetište 
Predragocjene Krvi Kristove koja je sjeme 
novih mučenika. 
Konačno, od 13. do 15. rujna održava se 
283. zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba i Hodočašće mladih Zagrebačke 
nadbiskupije u Mariju Bistricu, svetište koje 
je posebno volio i u njemu bio proglašen 
blaženim naš Zaštinik. Uzimajući za geslo 
ovogodišnjeg hodočašća riječi posvetne  

molitve koju je bl. kardinal 
Alojzije Stepinac izrekao 
1940. g. u Mariji Bistrici, 

naša Nadbiskupija 
izražava radosnu nadu u 

skoro proglašenje 
Stepinca svetim. 

Više o ovim hodočašćima 
pročitajte na unutarnjim 

stranicama Listića. 
 

No, kako proslava naše 
obljetnice ne bi bila isprazna i besmislena, 

prije svih tih putovanja pozivam vas na 
suradnju u djelu ljubavi: sljedećeg tjedna 

ponovit ćemo uspješnu akciju prikupljanja 
pomoći za stradale u poplavama te preko 

Caritasa Zagrebačke nadbiskupije 
posvjedočiti da i u danima slavlja imamo 

srca za potrebe bližnjih.  
Više o akciji pogledajte među oglasima! 

Osim toga, jučer su se navršile dvije godine 
od mojeg dolaska u ovu Župu, pa 

zahvaljujem na srdačnom prijamu i svakoj 
suradnji, a nadam se da ni vama nije bilo 

preteško te se preporučujem i dalje u vaše 
molitve i žrtve! 

 

Voli vas i pozdravlja vaš župnik, 
Antun Vukmanić 



ALOJZIJE STEPINAC (38) 
 

Nove prilike nakon završetka rata bile su izazov 
i za vjernike. Stoga je nadbiskup Stepinac 24. 
lipnja 1945. uputio vjernicima okružnicu s 
uputama kako se imaju ponašati u novonastaloj 
situaciji. Podsjeća roditelje i kumove da su 
odgovorni za ćudoredni odgoj svoje djece, da je 
to njihovo neotuđivo pravo, a dužnost je državne 
vlasti da to pravo poštuje. Svećenicima savjetuje 
strpljivost i molitve te da se u pisanim 
propovijedima drže evanđelja i ne osvrću na 
svjetovne stvari. Neka sami drže vjeronauk u 
crkvama. Sazvao je i prvu Biskupsku 
konferenciju Jugoslavije od 17. do 22. rujna 
1945. s koje su biskupi uputili pismo Titu u 
kojem, uz ostalo, otklanjaju provedbu 
nepravednog zakona o agrarnoj reformi, traže 
poštovanje kršćanskog braka, vjeronaučnu 
pouku u svim nižim i srednjim školama … te 
izražavaju želju za mir i sklad s državom. No bilo 
je očito da od strane države nema dobre volje 
da se problemi s Crkvom rješavaju, pa su 
biskupi stoga 22. rujna 1945. uputili vjernicima 
Pastirsko pismo. U njemu navode opetovano 
brojne žrtve iz redova klera od strane vlasti, 
oduzimanje katoličkog tiska, pljenidbu crkvene 
imovine, ateistički odgoj mladeži, laiciziranje 
kršćanskog braka, sravnjivanje grobova, 
razbijanje kršćanskih svetinja … Zahtijevaju 
punu slobodu katoličke štampe, katoličkih škola, 
vjeronauka u školama, slobodu katoličke 
karitativne djelatnosti i udruživanja, poštovanje 
kršćanskog braka, vraćanje oduzetih zavoda i 
institucija … To je uvjet da se prilike u državi 
srede i ostvari trajni mir.  
To je Pismo izazvalo bijes Partije koja je u tisku 
napadala biskupe da su se stavili u službu 
fašizma, a uslijedili su i fizički napadi na 
svećenike pa i na Stepinca u Zagrebu i u 
Zaprešiću gdje mu je kamenovanjem automobila  
onemogućen pristup i blagoslov nove Župe, a to 
je značilo i pastoralni rad na području 
Nadbiskupije. Partija je odlučila da se Stepinca 
ima zatvoriti i izvesti pred ''narodni sud'' kao 
''narodnoga neprijatelja''.         (Nastavlja se) 

DAN HRVATSKIH MUČENIKA  
NA UDBINI 

 

Dan hrvatskih mučenika na Udbini svečano će 
se proslaviti u subotu, 30. kolovoza. Proslava 
počinje u 9 sati križnim putem s Krbavskoga 
polja od crkve sv. Marka, a u 11 sati svečano 
euharistijsko slavlje u Crkvi hrvatskih mučenika 
predvodit će sisački biskup Vlado Košić u 
koncelebraciji s domaćim biskupom Milom 
Bogovićem. U 14 sati predviđen je blagoslov 
nabožnih predmeta u crkvi, a cijelu će proslavu 
duhovnim i domoljubnim pjesmama popratiti 
zbor srednje škole iz Petrinje. 
Središnjoj proslavi prethodi trodnevnica u 19 
sati. U srijedu, 27. 8., misno slavlje u crkvi na 
Udbini predvodi preč. Robert Zubović, u 
četvrtak, 28. 8., vlč. Nikola Turkalj, a u petak, 
29. 8. 2014., gospićko-senjski biskup Mile 
Bogović. 
 

SVETA SUBOTA  
U LUDBREŠKOM SVETIŠTU 

 

Na Svetu subotu, 6. rujna, u svetište 
Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu već 
tradicionalno hodočastit će tisuće vjernika iz više 
od stotinu župa iz Hrvatske i susjednih zemalja. 
Toga dana priređuje se 5. hodočasnički 
hrvatsko-slovenski susret. 
Duhovni program kod kapele počinje u 9,30 sati. 
U 10 sati održat će se molitvena ura na nakanu 
za mir u svijetu. U 10,50 sati kreće procesija do 
zavjetne kapele, gdje će svečano hodočasničko 
misno slavlje u 11 sati predvoditi kardinal Josip 
Bozanić, zagrebački nadbiskup i metropolit. 
Od 13 do 15 sati bit će euharistijsko klanjanje na 
razne nakane. U 15 sati bit će križni put. Slijede 
blagoslov hodočasnika s Presvetim, uz pratnju 
hrvatskih i slovenskih pjesama. U 17 sati bit će 
duhovni nagovor i molitva krunice te od 19 sati 
svečane pohvale Krvi Kristovoj, litanije, kratki 
blagoslov i sveta misa. Pokaznica Presvete Krvi 
bit će izložena čitav dan na oltaru u Župnoj 
crkvi. 



ZAVJETNO HODOČAŠĆE  
VJERNIKA GRADA ZAGREBA 

U MARIJU BISTRICU 
 

Zavjetno 283. hodočašće vjernika grada 
Zagreba u hrvatsko nacionalno marijansko 
svetište Majke Božje Bistričke ove će se godine 
održati od subote 13. do ponedjeljka 15. rujna 
2014. pod geslom: Zdravo, presveta Djevice i 
Majko Božja Marijo, moćna Zaštitnice naše 
drage domovine Hrvatske! Riječi su to posvetne 
molitve koju je bl. kardinal Alojzije Stepinac 
izrekao 1940. g. u Mariji Bistrici stavljajući u 
teškim danima sve vjernike i domovinu Hrvatsku 
pod Gospinu zaštitu.  
 

Prema programu hodočašća u subotu, 13. 
rujna, hodočasnici pješaci organizirano kreću iz 
Zagreba prema Mariji Bistrici u tri smjera: od 
katedrale preko Sljemena, iz Čučerja preko 
Laza i od Sesveta preko Laza. Blagoslov 
hodočasnika je u katedrali u 5 sati, a misa u 
sljemenskoj kapeli u 9 sati. Misa u Čučerju je u 
10,30 sati, a u Župnoj crkvi u Sesvetama u 9 
sati. U 18,30 sati kreće ulazna procesija 
pristiglih hodočasnika od kapele sv. Ladislava u 
svetište Majke Božje Bistričke. Procesiji se 
pridružuju kardinal Bozanić i biskupi te mladi 
Zagrebačke nadbiskupije, sudionici Hodočašća 
mladih u Mariju Bistricu. U 20 sati je "Služba 
svjetla" – procesija sa svijećama na Kalvariji. 
 

U nedjelju, 13. rujna, do 9 sati autobusima ili 
osobnim automobilima pristižu hodočasnici u 
svetište kada počinje zajednička pobožnost 
križnoga puta. U 11 sati kreće zavjetna procesija 
od kapele "Ave Maria" do crkve na otvorenom 
prostoru gdje će se održati misno slavlje. Misa 
počinje u 11,30 sati, a procesiju i misu predvodi 
zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U 
15 sati je zajednički oproštaj hodočasnika, uz 
prigodnu kardinalovu riječ. 
 

U ponedjeljak, 15. rujna, u zagrebačkoj 
katedrali u 19 sati misom zahvalnicom završava 
283. zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu.  

HODOČAŠĆE MLADIH ZAGREBAČKE 

NADBISKUPIJE U SVETIŠTE MAJKE 

BOŽJE BISTRIČKE 
 

Tradicionalno Hodočašće mladih Zagrebačke 
nadbiskupije u hrvatsko nacionalno marijansko 
svetište Majke Božje Bistričke ove će se godine 
održati u subotu i nedjelju, 13. i 14. rujna. 
Za mlade koji će u subotu, 13. rujna, krenuti u 
Mariju Bistricu bit će organiziran poseban 
hodočasnički vlak koji će krenuti u 7,20 sati s 
Glavnog kolodvora u Zagrebu prema Konjščini. 
Zaustavit će se i na postajama: Vrapče, Gajnice, 
Zaprešić i Zabok gdje će se priključiti skupine s 
većim brojem prijavljenih mladih. Za mlade 
Karlovačkog područja bit će organiziran prijevoz 
autobusima do Konjščine. Mladi koji neće 
putovati vlakom i skupine mladih iz različitih 
dijelova Nadbiskupije okupit će se u 9,15 sati u 
Konjščini odakle će se planinarskim putevima 
krenuti prema Mariji Bistrici. Oko podneva će 
mladi imati euharistijsko slavlje u kapelici u 
Vinskom Vrhu.  
U poslijepodnevnim satima mladi se okupljaju u 
šatoru u crkvi na otvorenom gdje ih očekuje 
bogat program, uz katehezu, prožet pjesmama 
te mogućnošću za ispovijed. Ove će godine 
katehezu mladima u 16 sati održati isusovac p. 
Ivan Ike Mandurić, a nakon kateheze s mladima 
će se u 17 sati susresti zagrebački nadbiskup 
kardinal Josip Bozanić. U večernjim satima, 
nakon dočeka hodočasnika grada Zagreba u 
17,30 sati, slijedi put svjetla u 20 sati po 
bistričkoj kalvariji i koncert, a dan završava 
klanjanjem u bazilici u 23 sata. 
U nedjelju mladi sudjeluju u programu Zavjetnog 
hodočašća vjernika grada Zagreba, animiraju 
pobožnost križnog puta te sudjeluju na svečanoj 
misi. Više podataka o Hodočašću kao i detalji za 
prijavu mogu se naći na: www.pastoralmladih.hr. 
 

„Snagom ljubavi naviještajte istinu 

evanđelja, ohrabeni uzorom i ojačani 

zagovorom blaženoga Alojzija Stepinca 

...“   kard. Josip Bozanić 

http://www.pastoralmladih.hr/


Ž U P N I  O G L A S I  –  2 4 .  k o l o v o z a  2 0 1 4 .

Župni ured je otvoren od utorka do petka, 
u 19,30 sati. 
 

Župni Caritas poziva na nastavak 
prikupljanja pomoći za stradale u 
poplavi. Caritas Zagrebačke nadbiskupije 
preporučuje da pakete složite tako da u 
njima budu stvari iste kategorije (hrana, 
hrana za djecu, voda-sokovi, posteljina-
ručnici-pokrivači, higijenske potrepštine, 
obuća, sredstva za čišćenje, igračke) te vani 
na kutiji napišite taj naslov.  
Ovaj puta ne treba odjeća. Svoj paket 
možete donijeti u Pastoralni centar, u 
srijedu, 27. kolovoza, od 17 do 20 sati.  
 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 18 
do 19 sati. 
 

U subotu, 30. kolovoza, hodočastimo na 
Udbinu, na proslavu Dana hrvatskih 
mučenika. Polazak je u 6,00 sati, a karte 
po cijeni od 100 kuna možete nabaviti u 
Župnom uredu. 
 

U utorak, 2. rujna, održat će se sjednica 
Župnoga pastoralnog vijeća. Sjednica 
započinje misom u 19 sati. 
 

Na Svetu subotu, 6. rujna, hodočastimo u 
svetište Predragocjene Krvi Kristove u 
Ludbreg. Polazak je u 7,30 sati, a karte po 
cijeni od 70 kuna možete nabaviti u Župnom 
uredu. 
 

Novi broj žiro-računa naše Župe: 
IBAN: HR3423400091110672315 

 
 
 
 

Od 13. do 15. rujna 2014. održava se 283. 
zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba i Hodočašće mladih Zagrebačke 
nadbiskupije u Mariju Bistricu. 
Ovogodišnje Hodočašće bit će pod geslom 
''Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja 
Marijo, moćna zaštitnice naše drage 
domovine Hrvatske''. 
 

Pješaci koji hodočaste na Mariju Bistricu 
kreću u subotu, 13. rujna, u 8,30 sati od 
Tržnice. Sv. misa je u Čučerju u 10 sati. 
 

Autobus za Mariju Bistricu polazi u 
nedjelju, 14. rujna, u 7 sati ispred škole. 
Karte po cijeni od 50 kuna možete nabaviti 
u Župnom uredu. Te je nedjelje u našoj Župi 
misa samo u 19 sati. 
 

Zajednica mladih poziva na Hodočašće 
mladih Zagrebačke nadbiskupije na 
Mariju Bistricu, 13. i 14. rujna 2014. Cijena 
hodočašća iznosi 70 kn (40 kn povratna 
karta za vlak, 20 kn za smještaj i 10 kn za 
fond „Mladi za mlade“). Prijave kod župnih 
animatora: lea.jakopovic@gmail.com i 
mateja.klapan@gmail.com, do 7. rujna. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
  

(1) Franjo KIRIN iz G. Pušće (sin Vladimira i 
Milice, dj. Stanišak), rkt. i Maja KOVAČIĆ iz 
Zagreba (kći Slavka i Jadranke, dj. Perić), 
rkt.;  
(2) Damir BALOG iz Zagreba (sin Ivana i 
Dragice, dj. Risek), rkt. i Nataša HRUŠKA iz 
Zagreba (kći Ivana i Lidije, dj. Knez), rkt. 

 
ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 

A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 
Telefon: 01/ 6050 444  Telefaks: 01/4103 010  IBAN: HR3423400091110672315  

Župni ured: utorak-petak, u 19,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 300 kom. 
 
 
 
 


