
U tebe se, Gospodine, uzdam! 
NEDJELJNI LITURGIJSKO-PASTORALNI LISTIĆ  

ŽUPE BL. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB  
br. 293 | god. 7. | 4. rujna 2016. | 23. nedjelja kroz godinu / C 

 

Fiat! Let it be! Neka bude! 
 

Dragi moji župljani!  
Iza nas je svetkovina Velike Gospe 
koja tradicionalno okuplja tisuće 
hodočasnika u razna marijanska 
svetišta, ali sezona hodočašća time 
nije gotova! Jučer smo hodočastili 
u svetište Predragocjene Krvi 
Kristove u Ludbreg, ovoga tjedna 
slavimo Marijin rođendan, a 
sljedeće je nedjelje 285. zavjetno 
hodočašće vjernika grada Zagreba i 
Hodočašće mladih Zagrebačke 
nadbiskupije u Mariju Bistricu ... Toliko 
razloga da Bogu budemo zahvalni i toliko 
prilika da on zadobije naše povjerenje 
kao što ga je imala Marija, kad je rekla: 
Neka mi bude... 
Ovoga je ljeta naša zahvalnost Bogu  
povećana izdavanjem Lokacijske dozvole 
za uređenje parka i izgradnju naše župne 
crkve. Doduše, nije još pravomoćna, ali 
Bog će uslišiti naše vjerne i ustrajne 
molitve.  
Ujedno, prvim brojem našega listića 
nakon ljetne stanke obilježavamo 
početak nove školske i pastoralne 
godine, povratak našim redovitim 
okupljanjima, te početak formacije još 
jedne generacije prvopričesnika i 
krizmanika. Pozivam obitelji školske 
djece da redovito prate naše obavijesti i 

uključe se u život svoje Župe. Upravo 
ćete zato u ovome broju listića naći više 
oglasa negoli inače, a nadam se da će 

vam barem malo biti od koristi. 
Radi daljnjeg planiranja našega 

zajedničkog rada, sazivam 
sjednicu Župnoga pastoralnog 
vijeća, koje je, prema Čl. 1. 
Pravilnika ŽPV-a u Zagrebačkoj 

nadbiskupiji, župnikovo savjetodavno i 
djelatno tijelo koje proučava, planira, 
usklađuje, priprema i provjerava 
izvođenje pastoralnog rada u župi. 
Također najavljujem da će od sljedećega 
broja uvodne tekstove u listiću ponovno 
pisati naš vjeroučitelj Igor Herceg. 
Podsjećam i da je najavljen početak 
Druge sinode naše Nadbiskupije koja će, 
nakon nekoliko godina praćenja i analiza, 
donijeti potrebne smjernice, preporuke i 
odredbe za liturgijski i pastoralni život 
Crkve zagrebačke. Pozivam vas na 
molitvu za članove i rad Sinode, koji 
započinje na svetkovinu Bezgrešne. 
Vašim molitvama preporučujem našu 
zajednicu i sve župljane. Neka naši 
susreti budu susreti sa živim Bogom! On 
već ima odličan plan za ovu godinu! 
Pustimo ga da uđe u naša srca i naše 
živote! 'Neka bude'... 

Antun Vukmanić, župnik 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  
 Za pokojne koje smo pokopali ovoga ljeta, od prošlog listića, 19. lipnja, i druge, čija je 

godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 
 

RODITELJI ODLUČUJU O ODGOJU SVOJE DJECE 
Početkom svake školske godine roditelji odabiru svog predstavnika u Vijeće roditelja te jednog 
zamjenika. Vijeće roditelja je organizacijsko tijelo koje ima svaka škola u Hrvatskoj, a čini ga po 
jedan predstavnik roditelja iz svakog razreda. 
Želimo vas, stoga, potaknuti da se kandidirate za predstavnika roditelja ili predložite roditelja iz 
svog razreda za kojeg znate da će se zalagati za interese djece. Ovo zaduženje oduzimat će vam 
samo nekoliko sati mjesečno, a moći ćete doprinijeti kvaliteti rada u školi – mjestu u kojem vaše 
dijete boravi veliki dio dana. Školom upravlja Školski odbor u kojem je i jedan predstavnik Vijeća 
roditelja. Kroz sposobnog i angažiranog roditelja u Školskom odboru, roditelji  najizravnije 
odlučuju o svemu što je bitno za školu. Uz to, Vijeće roditelja daje prijedloge o nastavnom planu 
(što će djeca učiti u tijeku godine), predlaže mjere za unaprjeđenje nastave i boravka u školi, 
predlaže slobodne aktivnosti i aktivnosti dnevnog boravka, sudjeluje u odlučivanju o izletima i 
učeničkim izletima…      uimeobitelji.net 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 4. rujna Rozalija 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Rozalija i Ivan Mihalić, Stjepan Huzjak 

Mudr 9,13-18b; Ps 90; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 19,00 + Fanica Zaninović 

PONEDJELJAK, 5. rujna Majka Terezija 
 Nema mise 

1Kor 5,1-8; Ps 5; Lk 6,6-11 

UTORAK, 6. rujna Zaharija 
19,00 + Pavao Horvat 

1Kor 6,1-11; Ps 149; Lk 6,12-19 

SRIJEDA, 7. rujna Marko Križevčanin 
19,00 + s. Krizina i ob. Mitričić 

1Kor 7,25-31; Ps 45; Lk 6,20-26 

ČETVRTAK, 8. rujna MALA GOSPA 
19,00 + Božica i Mirko Gelineo 

Mih 5,1-4a; Ps 13; Mt 1,1-16.18-23 

PETAK, 9. rujna Petar Klaver 
19,00 Kolektivna 

1Kor 9,16-19.22b-27; Ps 84; Lk 6,39-42 

SUBOTA, 10. rujna Nikola Tolentinski 
19,00 Na čast Srcu Marijinu 

1Kor 10,14-22; Ps 116; Lk 6,43-49 

NEDJELJA, 11. rujna Hijacint  Hodočašće u 

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU  Mariju Bistricu 

Izl 32,7-11.13-14; Ps 51; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 19,00 Za žive i pokojne župljane 



MARIJA BISTRICA 

Od 10. do 12. rujna održava se 285. 
zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu pod geslom: 
„Marijo, Majko milosrđa, prati nas na 
putu II. sinode Crkve zagrebačke“. 
 

Zajednica mladih poziva na Hodočašće 
mladih Zagrebačke nadbiskupije na 
Mariju Bistricu, 10. i 11. rujna. Za mlade 
je organiziran poseban hodočasnički 
vlak, koji će 10. rujna krenuti u 7,20 sati 
s Glavnog kolodvora prema Konjščini. 
Cijena je 75 kn. Prijave još danas na: 
lea.jakopovic@gmail.com i 
mateja.klapan@gmail.com. 
 

Pješaci kreću u subotu, 10. rujna, u 8,30 
sati od tržnice. Sv. misa je u Čučerju u 
10,30 sati. U 18,30 sati kreće ulazna 
procesija od kapele sv. Ladislava, a u 20 
sati je Služba svjetla. 
Autobus polazi u nedjelju, 11. rujna, u 
7,30 sati ispred škole. Karte po cijeni od 
50 kuna možete nabaviti u Župnom 
uredu. Povratak u 16 sati.  
Hodočasnički program, u nedjelju, 11. 
rujna: u 9 sati Križni put, u 11 sati 
zavjetna procesija od kapele „Ave 

Maria“, u 11,30 sati misa. 

Te je nedjelje u našoj Župi 
misa samo u 19 sati!!! 

U ponedjeljak, 12. rujna, u 19 sati je u 
zagrebačkoj katedrali misa zahvalnica i 

završetak hodočašća. 

 

Iz Poruke hrvatskih biskupa 
za parlamentarne izbore  

Povodom predstojećih parlamentarnih 
izbora, koji su raspisani za 11. rujna 
2016., mi – katolički biskupi – želimo još 
jedanput podsjetiti članove Božjega 

naroda, ali i sve druge ljude kojima je 
stalo do hrvatske domovine, da su izbori 
zastupnika za Hrvatski sabor važan 
događaj koji utječe na našu osobnu, 
obiteljsku, političku, kulturalnu i 
gospodarsku stvarnost.  
Za vjernike, izaći na izbore i osobno 
preuzeti odgovornost za nosive 
vrijednosti, općedruštveni boljitak i 
daljnji razvoj demokracije u hrvatskome 
društvu, nije samo građanska dužnost, 
nego i izražaj kršćanske odgovornosti i 
istinskoga domoljublja. 
 

DUHOVNE VJEŽBE 
Zajednica Injigo organizira Ignacijanske 
duhovne vježbe u svakodnevnom životu 
od 30 tjedana (DV). Duhovne vježbe 
2016./17. započinju 17. listopada 2016. 
Upis traje do 15. rujna 2016. 
Pri upisu prijašnjih i novih sudionika 
potrebno je uplatiti naknadu od 100 kn 
ili 20 eura na sljedeći račun Zagrebačke 
banke: Marignacija d.o.o. IBAN: 
HR2823600001102418737, (za uplate iz 
inozemstva SWIFT: ZABAHR2X), svrha 
uplate: administrativna podrška 
organiziranju Programa Injigo. Rok 
uplate je 15. rujna 2016. ili najkasnije do 
31. prosinca 2016. 
Novi i stari sudionici mogu se prijaviti: 
 preko weba: www.injigo.com 
 putem e-pošte: info@injigo.com 
 na mob: 091/5923-107 (Ana), radnim 

danom 9-17 sati. 
 

Iz knjižice sv. Ignacija „Duhovne vježbe“: 
 Ljubav je ta koja od mene traži da 

vodim brigu o samom sebi. 
 Kad učim, pripravljam se da drugima 

ubuduće djelotvornije služim. 
 Da bih druge potakao na kršćanski 

život, najprije ga ja sam trebam 
posjedovati.

mailto:mateja.klapan@gmail.com
https://www.injigo.com/hr/registration
mailto:info@injigo.com


ŽUPNI OGLASI – 4. rujna 2016. 
 

Grad Zagreb izdao je Lokacijsku 
dozvolu za uređenje parka i izgradnju 
crkve bl. Alojzija Stepinca. Ovih dana 
istječe rok za žalbe. U osobnim i 
zajedničkim molitvama zahvaljujemo i 
molimo Gospodina da ova lokacijska 
dozvola što prije postane pravomoćna. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna 
zvanja. 
 

Danas je u Rimu kanonizacija bl. Majke 
Terezije. Sutra, na prvi blagdan sv. 
Majke Terezije, misu zahvalnicu u 
katedrali u 19 sati predvodi pomoćni 
biskup mons. Ivan Šaško. 
 

Roditeljski sastanak za učenike 3. 
razreda OŠ bit će u srijedu, 7. rujna, u 
19,30 sati, u Pastoralnom centru.  
 

Roditeljski sastanak za učenike 8. 
razreda OŠ bit će u srijedu, 7. rujna, u 
20 sati, u Pastoralnom centru. 
 

U četvrtak, 8. rujna, održat će se 18. 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 19 sati. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u petak, 9. rujna, nakon mise. 
 

Svakog 10. u mjesecu častimo bl. 
Alojzija Stepinca, zaštitnika naše Župe. 
 

Pozivamo buduće prvopričesnike na 
nedjeljnu misu u 9 sati, a buduće 
krizmanike na nedjeljnu misu u 19 sati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nedjelju, 18. rujna, u 9 sati, pozivamo 
školsku djecu i mlade, roditelje i školske 
djelatnike na svečani Zaziv Duha 
Svetoga (Veni Sancte Spiritus) za 
početak nove školske i pastoralne 
godine. 
 

Pozivamo odrasle osobe koje žele 
postati katolici da se tijekom ovoga 
mjeseca prijave u program priprave. 
Više informacija u Župnom uredu. 
 

Župni Caritas najavljuje tradicionalnu 
akciju prikupljanja suhe hrane i 
higijenskih potrepština za najugroženije 
župljane, od  22. do 25. rujna. Hvala 
unaprijed svim ljudima dobre volje! 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: 
Igor Ivan ČAIĆ iz Zagreba (sin Zlatka i 
Ane dj. Karakaš), rkt. i Mateja 
DUJMOVIĆ iz Zagreba (kći Blage i 
Mladenke dj. Višnjić), rkt. 
 

Izložba „Stepinac: put svetosti“ 
otvorena je u novouređenoj 
Domitrovićevoj kuli, Kaptol 31, i ostaje 
otvorena do 10. listopada.  
Na vremenskoj lenti predstavljen je 
Stepinčev život i svi važni događaji 
vezani uz njegovo štovanje do 2016. 
godine u kontekstu događanja u 
Hrvatskoj i Europi. Na panoima je 
Stepinac predstavljen kroz zanimljive 
fotografije i izbor njegovih poticajnih 
misli. Tekstovi su na engleskom jeziku. 
Radno vrijeme: ponedjeljak-subota,  
10-19 sati. Ulaz slobodan. 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 

T: 01/ 6050 444  F: 01/ 4103 010  M: 091/ 7362 094  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak-petak, u 19,30 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 350 kom. 


