
ŽUPNI OGLASI 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB 

15. srpnja 2018. | 15. NEDJELJA KROZ GODINU / B 
 

 
Sestre karmelićanke iz Brezovice, 
Karmela kojeg je osnovao bl. Alojzije 
Stepinac, pozivaju vjernike na proslavu 
Gospe Karmelske, u ponedjeljak, 16. 
srpnja. ZET-ov autobus, linija 161, polazi 
sa Savskog mosta.  
Misa je kod nas u 7,30 sati.

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Darko LONČAR iz Zagreba (sin Žarka i 
Anđelke dj. Sarađen), rkt. i Petra BABIĆ 
iz Zagreba (kći Zdenka i Sanjice dj. 
Korbić), rkt. 

 

U novom broju Glasa Koncila možete 
pročitati:  
 - kako da mladi športaši nedjeljom budu 
i na misi i na utakmici 
 - kako bi umirovljenici mogli živjeti 
nakon mirovinske reforme, a kako 
bolesnici nakon reforme zdravstva. 
 

O preslatki i dobri Isuse! Oče svjetla! Od 
tebe dolazi sve ono što je najbolje i svaki 
savršeni dar, pogledaj milosrdno na nas 
koji priznajemo, koji uistinu znamo da 
bez tebe ne možemo ništa učiniti. Ti, koji 
si za nas dao cijenu otkupa, dopusti nam, 
iako smo nedostojni takve cijene, da se 
prepustimo tvojoj milosti, . potpuno, 
sasvim i u svemu; da bismo tako, 
oblikujući sebe prema slici tvoje muke 
zadobili ponovno onu sliku koju smo 
grijehom izgubili, sliku tvoga božanstva, 
uz pomoć našeg Gospodina. Amen.  

sv. Bonaventura 

Biskup Mate Uzinić poslao je 
navijačima i svima nama važnu poruku 
uoči današnjeg finala Svjetskog 
prvenstva: 
 

„... Vjerujem – osvrćući se na Svjetsko 
nogometno prvenstvo i finale u kojemu 
igra reprezentacija Hrvatske kojoj 
najiskrenije čestitam za postignuti rezultat 
koji nas je sve učinio ponosnima, ali i 
poučio kako bi trebalo izgledati i naše 
kršćansko poslanje – da to poslanje svima 
uključuje i sportsku stvarnost, ali ne da 
bismo svojim molitvama „prisilili“ Boga da 
pobijedi naša reprezentacija, nego da 
bismo i u molitvama i u izražavanju 
navijačke radosti i podrške, bili svjedoci 
Kristove ljubavi koja nije nikad protiv, nego 
je uvijek za.  
Zato i ne navijajmo protiv drugih. 
Navijajmo za svoje. I osobito navijamo za 
„fair play“. 
 

LJETNI RASPORED 
od 18. lipnja do 18. 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. 



 

STEPINČEVA MOLITVA GOSPI ZA HRVATSKU 
 

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna Zaštitnice naše domovine Hrvatske! 
Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju izabiremo te 
danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, Odvjetnicu i Majku svoju i cijelog 
našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo ti drage volje i vjerno služiti. 
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, 
spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si Kraljica i Majka 
milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje 
pouzdanje kako ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao. 
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu 
domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. 
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i 
bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života da 
slavimo ondje Trojedinog Boga uvijeke. Amen. 
 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 15. srpnja Bonaventura 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XV. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 20,00 + Ana Rukavina 

PONEDJELJAK, 16. srpnja Gospa Karmelska 
7,30 Zahvala 

Iz 1,11-17; Ps 50; Mt 10,34 – 11,1 

UTORAK, 17. srpnja Nadan 
18,30 Kolektivna 

Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24 

SRIJEDA, 18. srpnja Bruno 
18,30 + Nikola Frković 

Iz 10,5-7.13-16; Ps 94; Mt 11,25-27 

ČETVRTAK, 19. srpnja Zlatko 
18,30 + Lovorka Ćosić, za ob. Grill 

Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11,28-30 

PETAK, 20. srpnja Ilija 
18,30 Kolektivna 

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

SUBOTA, 21. srpnja Lovro 
18,30 + Manda Šarlija 

Mih 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21 

NEDJELJA, 22. srpnja Magdalena 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 18,30 + Ana i Viktor Prekrat 
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