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Tijekom priprave za Treći nacionalni 
susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji 
će se svečano proslaviti u Splitu i Solinu 
od 10. do 16. rujna 2018. godine, sve 
sudionike i organizatore pratimo svojom 
molitvom.  
Danas predlažemo ovu: 
 

MOLITVA MAJKE 
 

Dobri Oče, slavim te i zahvaljujem ti što si 
me u svojoj neizmjernoj ljubavi stvorio kao 
ženu. Hvala ti na tvome naumu da stvoriš 
muško i žensko, da njih dvoje budu jedno 
kako bi odražavali ljubav Presvetoga 
Trojstva. 
Hvala ti na sakramentu ženidbe u kojem 
pronalazim snagu. Hvala ti na suprugu s 
kojim sam pred tobom sklopila savez 
ljubavi i na koga se mogu osloniti. 
Hvala ti na daru biološke i duhovne 
plodnosti. Hvala na daru očinstva i 
majčinstva po kojem rađajući nove živote 
na zemlji, rađamo nove duše za vječnost. 
Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i 
pouzdanja za otvorenost životu, 
zahvaljujem na daru života djece koju si mi 
povjerio na čuvanje i odgoj. Ispuni me 
svojom nježnošću i pomozi mi da u 
suprugu i djeci prepoznajem tebe. Daj da 
sve što činim za njih činim iz ljubavi prema 
tebi. 
Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje 
ranjenosti. Po Kristovim svetim ranama 
ozdravi me i osnaži da budem spremna 

oprostiti. Pomozi mi da svojim riječima i 
djelima ne ranjavam svoje bližnje. Ohrabri 
me da se ne zatvaram u sebe. Otvori moje 
majčinsko srce za potrebe drugih u Crkvi i 
društvu čineći tako ovaj svijet čovječnijim. 
Molim te da budeš blizu svim majkama, a 
osobito onima u teškoćama i onima koje 
svoje majčinstvo žive pritisnute 
nametnutim bremenima. 
Molim te pošalji svoga Svetoga Duha da 
mi pomogne rasti u krepostima i 
nadvladavati slabosti kako bih zajedno s 
članovima svoje obitelji mogla kročiti 
putem svetosti i naposljetku vratiti se u 
Tvoj očinski zagrljaj. 
To te molim po zagovoru Blažene Djevice 
Marije i ostalih svetih žena na čijim se 
primjerima želim nadahnjivati. Amen. 
 

Mrežno sjedište: www.susretobitelji.hr 
 

Pred nama je prvi petak u mjesecu. Toga 
dana posjećujemo bolesnike koji žele 
primiti svete sakramente, te slavimo 
misu za dobročinitelje i potrebite u Župi. 

 

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

 

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

 
 

LJETNI RASPORED 
traje do 18. kolovoza 

 



 

Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Stanislavu Pandžić, koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 

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

Povodom Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede i Dana Hrvatskih branitelja 
Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata iz grada Zagreba bit će u nedjelju, 5. 
kolovoza, u 10 sati, na Sv. misi za Domovinu i poginule hrvatske branitelje, u Zagrebačkoj 
katedrali, a izaslanstva Udruga na Medvedgradu, u 12 sati, i odati počast poginulima za 
slobodu Domovine. 
 

Hrvatski Caritas poziva hrvatske građane i tvrtke koji mogu i žele putem Caritasove 
mreže solidarno poduprijeti napore u skrbi za stradale obitelji u Grčkoj da svoje novčane 
priloge uplate na: HR0523400091100080340; poziv na broj 257; svrha uplate: GRČKA.  
U akciju se može uključiti telefonskim pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa:  
060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen). 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 29. srpnja Marta 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

2Kr 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15 18,30 + Mile Perković 

PONEDJELJAK, 30. srpnja Petar Krizolog 
 Nema mise. 

Jr 13,1-11; Pnz 32,18-21; Mt 13,31-35 

UTORAK, 31. srpnja Ignacije 
18,30 Kolektivna 

Jr 14,17-22; Ps 79; Mt 13,36-43 

SRIJEDA, 1. kolovoza Alfonz Marija Liguori 
18,30 + Matija (ž) i Martin Žaja 

Jr 15,10.16-21; Ps 59; Mt 13,44-46 

ČETVRTAK, 2. kolovoza BDM Anđeoska 
18,30 + Kata Vujnović 

Jr 18,1-6; Ps 146; Mt 13,47-53 

PETAK, 3. kolovoza Augustin Kažotić 
18,30 Kolektivna 

Jr 26,1-9; Ps 69: Mt 13,54-58 

SUBOTA, 4. kolovoza Ivan Marija Vianney 
18,30 + Mate Ivanković 

Jr 26,11-16.24; Ps 69; Mt 14,1-12 

NEDJELJA, 5. kolovoza Gospa Snježna 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Izl 16,2-4.12-15; Ps 78; Ef 4,17.20-24; Iv 6,24-35 18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

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, u 19 sati  Župnik: Antun Vukmanić 


