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Nastavak ili početak?

Dragi moji župljani! 
Prošlo je pet godina od mojeg dolaska u 
ovu Župu. Malo s obzirom na ljudski vijek, 
a puno s obzirom da smo opet na početku 
što se tiče izgradnje naše crkve. 
U svakom slučaju, ovaj mini-jubilej 
prigoda je zahvaliti Bogu na njegovim 
darovima i svima vama na strpljivosti. Ovo 
dvostruko iskazano povjerenje ujedno 
obvezuje i potiče me da ga nastojim 
opravdati. Hvala Tebi i hvala vama! 
Prvi broj listića nakon ljetne stanke 
koristim kao priliku da najavim neke 
događaje koji predstoje, a smatram da ih 
ne bismo smjeli zanemariti. Ponajprije, 
ljetna stanka u objavljivanju našeg listića 
podudara se s ljetnim praznicima u 
školama i godišnjim odmorima i ni po 
čemu ne želi sugerirati mogućnost 
samovoljnog pauziranja od liturgijskog 
okupljanja vjerničke zajednice jer ono 
čvrsto drži kontinuitet – od prve 
Pedesetnice pa sve do Paruzije. 
Drugo, pred nama je hodočašće u svetište 
Predragocjene Krvi Kristove u Ludbreg, pa 
proslava Marijinog rođendana, a zatim 
286. zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba i Hodočašće mladih Zagrebačke 
nadbiskupije u Mariju Bistricu. Potom 
ćemo proslaviti 18. obljetnicu otvaranja 
naše Župe, na Stepinčevo, 3. listopada. 
Podsjećam da proslava traje još od 10. 

veljače, kada je datiran dekret o osnivanju 
Župe. 
Ujedno, ovim brojem listića obilježavamo i 
početak nove školske godine, ponovno 
okupljanje zajednica i zborova, te početak 
formacije još jedne generacije 
prvopričesnika i krizmanika. Posebno 
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 izgradnje našega 
zajedništva najavljujem 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, kao i prošle 
godine, pisati naš vjeroučitelj Igor Herceg. 
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! Evo 
službenice Gospodnje! Neka mi bude... 
 

Antun Vukmanić, župnik 



 

 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Ramonu Kalember, koju smo pokopali prošloga tjedna, te druge, čija je 

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

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Kad nas je vidjela potresena od žalosti reče: "Ovdje će te sahraniti svoju majku." 
Ja sam šutio i susprezao suze. Moj brat je nešto rekao kao da bi želio i bio sretniji da ona 
ne umre u tuđini, nego u domovini. Kad je to čula s tjeskobom u licu ukori očima što tako 
nešto mislimo, a onda pogleda mene i reče : Gledaj što govori. 
Zatim reče obojici : Sahranite ovo tijelo kamo god, neka vas ne muči briga za njega. Samo 
vas to molim da se pred oltarom Gospodnjim sjetite mene gdje god budete. (...) 
Oni su se snebivali nad hrabrošću žene - a tu si joj hrabrost dao TI - i kad su je pitali zar se 
ne boji ostaviti svoje tijelo tako daleko od rodnog grada ona je rekla : " Ništa nije daleko od 
Boga, i ne treba se bojati da na kraju vjekova On neće znati odakle bi me uskrsnuo". 
 

Aurelije Augustin, Ispovijesti 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 27. kolovoza Monika 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Ivica i Marko Holjevac 

Iz 22,19-23; Ps 138; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20 18,30 Za ozdravljenje Zlatka 

PONEDJELJAK, 28. kolovoza Augustin 
 Nema mise. 

1Sol 1,1-5.8b-10; Ps 149; Mt 23,13-22 

UTORAK, 29. kolovoza Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja 
18,30 Kolektivna 

Jr 1,17-19; Ps 71; Mk 6,17-29 

SRIJEDA, 30. kolovoza Margareta 
18,30 Za Kristu 

1Sol 2,9-13; Ps 139; Mt 23,27-32 

ČETVRTAK, 31. kolovoza Rajmund 
18,30 + ob. Svetić 

1Sol 3,7-13; Ps 90; Mt 24,42-51 

PETAK, 1. rujna Egidije 
18,30 Kolektivna 

1Sol 4,1-8; Ps 97; Mt 25,1-13 

SUBOTA, 2. rujna Prosper 
18,30 Za ozdravljenje Zlatka 

1Sol 4,9-11; Ps 98; Mt 25,14-30 

NEDJELJA, 3. rujna Grgur 9,00 Za žive i pokojne župljane 

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

Jr 20,7-9; Ps 63; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27 18,30 + Dražen Pomykalo 



 

NAJAVE 
 

DUHOVNE VJEŽBE ZA LAIKE 
 

Zajednica Injigo organizira 
ignacijanske duhovne vježbe u 
svakodnevnom životu od 30 tjedana 
(DV). Duhovne vježbe 2017./18. 
započinju 16. listopada 2017. Upis 
traje do 15. rujna 2017.  
Pri upisu je potrebno uplatiti 
naknadu od 100 kn (PDV uključen) 
na sljedeći račun Zagrebačke banke: 
Marignacija d.o.o., IBAN: 
HR2823600001102418737, svrha 
uplate: administrativna podrška 
organiziranju Programa Injigo. 
 

Sudionici se mogu prijaviti: 
 preko weba: www.injigo.com 
 putem e-pošte: info@injigo.com 
 na mobitel 091 4444 865 (Ana), 

ponedjeljak-petak, 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. 

www.injigo.com 
 

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

 

U srijedu, 6. rujna, održat će se 22. 
sjednica Župnoga pastoralnog 
vijeća. Sjednica započinje misom u 
18,30 sati. 

 

Do 8. rujna Župni ured otvoren je po 
ljetnom rasporedu. Od 12. rujna 
ured će biti otvoren od 17 do 18 sati. 

 

Roditeljski sastanak za učenike 3. 
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 
14. rujna, u 19 sati, u Pastoralnom 
centru.  

 

Roditeljski sastanak za učenike 8. 
razreda OŠ održat će se u četvrtak, 
14. rujna, u 19,30 sati, u 
Pastoralnom centru. 

 

Pozivamo buduće prvopričesnike na 
nedjeljnu misu u 9 sati, a buduće 
krizmanike na nedjeljnu misu u 
18,30 sati. 

 

U nedjelju, 17. 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 godine. 

 

Župni Caritas najavljuje 
tradicionalnu akciju prikupljanja 
suhe hrane i higijenskih potrepština 
za najugroženije župljane, od 21. do 
24. rujna. Hvala unaprijed svim 
ljudima dobre volje! 

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


 

ŽUPNI OGLASI – 27. kolovoza 2017. 
 

Ovoga tjedna je prvi petak u mjesecu, a 
misu slavimo za dobročinitelje i 
potrebite u našoj Župi. Toga dana 
svećenici posjećuju bolesnike koji žele 
primiti sakramente ispovijedi, pričesti i 
bolesničkog pomazanja. Oni koji žele da 
ih svećenik pohodi, neka se do četvrtka 
jave u Župni ured. 
 

U subotu, 2. rujna, hodočastimo u 
svetište Krvi Kristove u Ludbreg. 
Polazak je u 7 sati ispred Pastoralnog 
centra, a cijena 70 kuna. 
 

Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo 
posvetu naše Župe Bezgrešnom Srcu 
Marijinu. 
 

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

Od 9. do 11. rujna održava se 286. 
zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu pod geslom: 
„S Marijom i Josipom hodimo u novosti 
života“.  
 

Pješaci kreću u subotu, 9. rujna, u 8,30 
sati od tržnice. Sv. misa je u Čučerju u 
10,30 sati. U 18,30 sati kreće ulazna 
procesija, a u 20 sati je Služba svjetla. 
 

Autobus polazi u nedjelju, 10. rujna, u 7 
sati ispred Pastoralnog centra, a cijena 
50 kuna.  
Te je nedjelje u našoj Župi misa samo u 
18,30 sati. 
 
 
 
 

Pozivamo vas na Hodočašće mladih 
Zagrebačke nadbiskupije na Mariju 
Bistricu, 9. i 10. rujna. Hodočasnički 
vlak kreće 9. rujna u 7,20 sati s Glavnog 
kolodvora prema Konjščini.  
Cijena je 70 kn. Prijave kod župnih 
animatora: lucijaklapan@gmail.com i 
marijana.tumpic@gmail.com. 
 

Misa zahvalnica i završetak hodočašća 
bit će 11. rujna, u 19 sati, u katedrali. 
 

Iz poziva naših biskupa: 
Pred nama su završna zasjedanja II. 
sinode Zagrebačke nadbiskupije, tog 
velikog duhovskog gibanja i traženja 
novih putova naviještanja i življenja 
Evanđelja, kako bismo svi zajedno hodili 
u novosti života, toliko potrebnoj Crkvi i 
narodu. 
U godini Sv. Josipa, zaručnika Blažene 
Djevice, proglašenoj o 330. obljetnici 
njegova izbora za zaštitnika domovine 
Hrvatske, molitvama se utječemo tom 
skromnom čovjeku, ali moćnom 
zaštitniku, da sačuva hrvatske obitelji i 
narod od moralnog i fizičkog rasula, da 
povrati izgubljeno povjerenje i 
međusobno poštovanje koje je temelj 
svake dobrobiti. 
Bez sumnje, svaki od nas dolazi pred 
Mariju, našu nebesku Majku, noseći 
vlastite potrebe, radosti i tjeskobe, 
tražeći milost za ovaj čas, utjehu duše i 
pomoć u nevolji. Kao građani i vjernici 
našega glavnoga grada Zagreba, u 
svojim molitvama nosimo i svoj grad, 
njegove potrebe i njegovu budućnost. 

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: 091/5708 919  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak – petak, nakon mise  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 

mailto:lucijaklapan@gmail.com

