
ŽUPNI OGLASI 

 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB 

30. srpnja 2017. | 17. nedjelja kroz godinu/ A 
 

 

Pred nama je prvi petak u mjesecu. 

Toga da a posjećuje o oles ike koji 
žele pri iti svete sakra e te, te 
slavi o isu za do roči itelje i 
potre ite u ašoj Župi. 
 

Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo 

posvetu aše Župe Bezgreš o  Sr u 
Marijinu. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje 

olitve i žrtve prikazuje o za 
duhovna zvanja. 
 

LJETNI RASPORED 
od 13. lipnja do 13. kolovoza 

 

Mise:  

od utorka do subote u 18,30 sati, 

nedjeljom u 9 i u 18,30 sati.  
 

Žup i ured:  
zatvoreno od 1. do 4. kolovoza! 
 

Euharistijsko klanjanje:  

četvrtko  od 9 do 9,3  sati. 
 

Ispovijed: 

pola sata prije mise. 
 

 

 

 

 

 

POZIV 
Mi Hrvatice i Hrvati, hrvatski branitelji iz 

Zagre a, već tradi io al o i orga izira o 
o ilježava o hrvatske držav e praz ike 
u gradu Zagrebu.  

U subotu, 5. kolovoza, na blagdan Gospe 

S jež e, o ilježava o DAN 
DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN 

POBJEDE i 22. godiš ji u Voj o 
redarstvene operacije „OLUJA“. 

Iskaži o poštova je svojoj slobodnoj i 

sa ostal oj Hrvatskoj Državi i odajmo 

počast svi a koji su dali život za 
Domovinu Hrvatsku. Tko ože eka a 
zgradi ili kući istak e hrvatski arjak! 

Pozivamo vas na molitvu i zahvalu 

dragom Bogu te na misu za Domovinu i 

sve poginule hrvatske branitelje, u 10 

sati u zagre ačkoj katedrali. Moli o 
hrvatske ra itelje za azoč ost u 
odorama Hrvatske vojske, hrvatskog 

redarstva ili u o ilježji a udruga, s 
barjacima Republike Hrvatske. 

Hrvatski branitelji 
 

Že id u a jeravaju sklopiti: Marko 

STRUNJAK iz Zagre a si  Želi ira i 
Ljerke dj. Mataija , rkt. i Iva a GALIĆ iz 
Zagre a kći Sta ka i Radi e dj. Vukoja , 
rkt. 
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Žup i ured: utorak – petak, nakon mise  Žup ik: A tu  Vuk a ić 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 zado roči itelje i siro aš e, za oles e i e oć e: Oče, proslavi Ime svoje!  
 za ovokršte og Josipa Pokrajčića. Roditelji a čestita o a kršte ju djeteta, a 

ovokršte iku želi o lagoslovlje  rast u utar o itelji i žup e zajed i e! 
 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Vidio sam koliko ti nevolja i obeshrabrenja ovo djelo uzrokuje.  

Vjeruje  da ti oža ska i vrhov a do rota Božja želi darovati ajveću i ajo il iju agradu 
u Njegovu Kraljevstvu za djelo koji  u služiš.  
Jer, ondje gdje su drugi navikli nalaziti utjehu i potporu u svoji  do ri  djeli a čak i od 
drugih, ti si pro ašao uku i takvo izva red o protivlje je. 
Lju av pre a Bogu, Gospodi u aše u, i pre a liž je u koja te pokreće ora iti 
oso ito čista i odvaž a jer jedi o takva lju av ože uči iti da ustraješ o dje gdje i a 
toliko protiv ih sila koje te žele s esti. Pisma 433) 
 

Sv. Ignacije Loyolski, Radi, moli, voli 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 30. srpnja Petar Krizolog 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise u 11 sati. 

1Kr 3,5.7-12; Ps 119; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52 18,30 + Petar Aladrović 

PONEDJELJAK, 31. srpnja Ignacije 
 Nema mise. 

Izl 32,15-24.30-34; Ps 106; Mt 13,31-35 

UTORAK, 1. kolovoza Alfonz Marija Liguori 
18,30 Kolektivna 

Izl 33,7-11; 34,5b-9.28; Ps 103; Mt 13,36-43 

SRIJEDA, 2. kolovoza Euzebije 
18,30 + Mate Iva ković 

Izl 34,29-35; Ps 99; Mt 13,44-46 

ČETVRTAK, 3. kolovoza Augusti  Kažotić 
18,30 + Kata Vuj ović 

Izl 40,16-21.34-38; Ps 84; Mt 13,47-53 

PETAK, 4. kolovoza Ivan Marija Vianney 
18,30 Kolektivna 

Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34-37; Ps 81; Mt 13,54-58 

SUBOTA, 5. kolovoza Gospa S jež a 
18,30 + o . Matijević 

Lev 25,1.8-17; Ps 67; Mt 14,1-12 

NEDJELJA, 6. kolovoza  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO  Nema mise u 11 sati. 

Dn 7,9-10.13-14 ; Ps 97; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 18,30 + Lovorka Ćosić 


	 zadobročinitelje i siromašne, zabolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!
	 za novokrštenog Josipa Pokrajčića. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a novokršteniku želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice!

