
ŽUPNI OGLASI 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB 

11. kolovoza 2019. | 19. NEDJELJA KROZ GODINU/C 
 

 
Na Veliku Gospu, 15. kolovoza, misa 
je u školi, u 9 sati. 
 

 

LJETNI RASPORED 
od 23. lipnja do 24. kolovoza 

 

Mise:  
od utorka do subote u 18,30 sati, 
nedjeljom u 9 i u 18,30 sati.  
Župni ured:  
od utorka do petka nakon mise. 
Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom od 19 do 19,30 sati. 
 

Od nedjelje, 25. kolovoza nastavlja se 
redoviti raspored misa: 9, 11 i 18,30 sati 

 
U subotu, 31. kolovoza, hodočastimo 
u svetište Krvi Kristove u Ludbreg. 
Polazak je u 7 sati ispred Pastoralnog 
centra, a cijena 70 kuna. 

 

Od 7. do 9. rujna održava se 288. 
zavjetno hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu.  
Pješaci polaze u subotu ujutro ispred 
tržnice, a autobus u nedjelju, 8. rujna, u 
7 sati ispred Pastoralnog centra.  
Karte po cijeni od 50 kuna možete 
nabaviti u Župnom uredu. 
 
 
 

Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Nou Pršlju . Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a 

njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 
 za pokojnu Danicu Paunović koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 

godišnjica smrti ovih dana: Pokoj vječni ... 
 
 

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 



 

7 savjeta sv. Maksimilijana Kolbea kako osjetiti raj na zemlji 

1. Ići na ispovijed s iskrenošću i marljivošću, tugujući zbog svojih grijeha, uz čvrstu 
odluku o promjeni svoga života. Osjetit će iznenada mir i sreću, iako kratkotrajno, 
ali će u usporedbi s tim toliki nedostojni užici ovog svijeta stvarno postati mrski.  
2. Neka svatko nastoji primiti Isusa u euharistiji uz pravilnu pripremu.  
3. Neka nikada ne dopusti svojoj duši da ostane u grijehu, već neka je odmah 
očisti.  
4. Neka hrabro izvrši svoje dužnosti.  
5. Neka uputi ponizne i česte molitve Božjem prijestolju, pogotovo kroz ruke 
Bezgrešne Djevice.  
6. Neka pristupa svakom čovjeku s dobrotvornim srcem, noseći za Boga patnje i 
teškoće života.  
7. Neka čini dobro svima, čak i svojim neprijateljima, isključivo iz ljubavi prema 
Bogu, a ne radi samohvale ili tuđe pohvale. Tada će shvatiti što to znači imati 
predokus raja; a možda će češće pronaći mir i radost čak i u siromaštvu, patnji, 
sramoti ili bolesti. 

Samuel Guzman, Bitno.net 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 11. kolovoza Klara 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Mudr 18,6-9; Ps 33; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 18,30 Za nerođenu djecu 

PONEDJELJAK, 12. kolovoza Ivana Franciska 
 Nema mise. 

Pnz 10,12-22; Ps 147; Mt 17,22-27 

UTORAK, 13. kolovoza Poncijan 
18,30 Kolektivna 

Pnz 31,1-8; Pnz 32,3-12; Mt 18,1-5.12-14 

SRIJEDA, 14. kolovoza Maksimilijan Kolbe 
18,30 + Krešo Petrušić 

Pnz 34,1-12; Ps 66; Mt 18,15-18 

ČETVRTAK, 15. kolovoza VELIKA GOSPA 
9,00 Za žive i pokojne župljane 

Otk 11, 19; 12,1-10; Ps 45; 1Kor 15,20-27; Lk 1,39-56 

PETAK, 16. kolovoza Rok 
18,30 Kolektivna 

Jš 24,1-13; Ps 136; Mt 19,3-12 

SUBOTA, 17. kolovoza Miron 
18,30 + Darko Ćutić i Marko Ivanković 

Jš 24,14-29; Ps 16; Mt 19,13-15 

NEDJELJA, 18. kolovoza Jelena 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XX. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Jr 38,4-6.8-10; Ps 40; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 18,30 + ob. Szörsén 
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