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Povodom Trećeg nacionalnog susreta 
hrvatskih katoličkih obitelji 
(www.susretobitelji.hr), koji će se svečano 
proslaviti u Splitu i Solinu od 10. do 16. 
rujna, pozivamo sve da prodube svoju 
pripravu. Stoga danas predlažemo 
Smjernice za ispit savjesti majki. 
 

Putem ispita savjesti raste i usavršava se 
moja ljubav prema Bogu, mojim bližnjima i 
meni samoj. Ona me potiče na promjenu 
osobnosti, na rast i hod u vjeri. Usavršava me 
u mojemu poniznom služenju, u mojoj 
upornosti oko dobra svoje obitelji, u društvu, 
u Crkvi. Ispit savjesti djeluje iscjeliteljski, vodi 
me prema svetosti na koju sam pozvana. 
Svaki dan razumijem sve više i upoznajem na 
koje mi sve načine progovara savjest - taj 
Božji glas u mojoj nutrini. Vidim ga u svojem 
unutarnjem nemiru i neskladu, katkad u 
suprugovoj šutnji, u dječjoj suzi i 
zbunjenosti...  
Svakodnevni susret sa svojom savješću 
pokazuje mi koje sam sve milosti primila, 
koliko ljubavi i dobrote putem svojih dragih i 
bližnjih, ali i jednako tako koliko sam ljubavi i 
dobrote uskratila jer ih nisam pružila, a 
mogla sam... Savjest živi u meni i uvodi me u 
svijest da sam odgovorna surađivati s 
Bogom, da mi je povjeren život djeteta 
Božjega, da živim život u punini ljubavi i 
slobode u skladu lijepe misli sv. Augustina: 
»Ljubi i radi što hoćeš!« 
U ispitu savjesti molim Duha Svetoga da me 
vodi i pomogne mi otkriti istinu o meni samoj 
kao ženi i majki. Stavljam svoj život, svoje 

postupke pred Božje lice, pred Božju riječ, da 
prepoznam i priznam svoje slabosti i grijehe, 
te prihvatim Božju ljubav i Božje milosrđe ... 
 

Cijeli tekst pronađi na: 
https://susretobitelji.hr/ispit-savjesti-za-majke 

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

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

 
Od 8. do 10. rujna održava se 287. zavjetno 
hodočašće vjernika grada Zagreba u 
Mariju Bistricu, pod geslom „Pred očima 
Presvete Bogorodice ...“ 
Pješaci kreću u subotu, 8. 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, 9. rujna, u 7 sati 
ispred Pastoralnog centra, a cijena 50 kuna. 
Hodočasnički program na Mariji Bistrici 
započinje pobožnošću Križnog puta u 9 sati. 
Te je nedjelje u našoj Župi misa samo u 
18,30 sati. 
Misa zahvalnica i završetak hodočašća bit 
će u ponedjeljak, 10. rujna, u 19 sati u 
zagrebačkoj katedrali. 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Hrvatin Marković iz Zagreba (sin Danijela i 
Tonke dj. Grubišić), rkt. i Anamarija Mužić iz 
Zagreba (kći Mladena i Jadranke dj. 
Klanac), rkt. 
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Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina:  

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 za novokrštenu Niku Mariu Vulić. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a njoj 
želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 

 za crkveno vjenčane Branimira VULIĆA i Mirnu PAJDAKOVIĆ. Čestitamo 
mladencima i njihovim obiteljima te molimo za Božji blagoslov i zaštitu u njihovu 
zajedničkom životu! 

 za pokojne Dragicu Gomirac, Gordanu Mitrović, Dragutina Leskovara, Mladena 
Matvijeva, koje smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih 
dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

U utorak, 4. rujna, održat će se konstituirajuća sjednica drugog saziva Župnoga 
pastoralnog vijeća. Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 

Pozivamo vas na Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije na Mariju Bistricu, 8. i 9. 
rujna. Hodočasnički vlak kreće 8. rujna u 7,20 sati s Glavnog kolodvora prema Konjščini. 
Cijena je 70 kn. Prijave kod župnih animatora: marko.zrilicc@gmail.com. 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 26. kolovoza Anastazije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Mara Pejić 

Jš 24,1-2a.15-18b; Ps 34; Ef 5,21-32; Iv 6,60-69 18,30 + Ivica i Marko Holjevac 

PONEDJELJAK, 27. kolovoza Monika 
 Nema mise. 

2Sol 1,1-5.11b-12; Ps 96; Mt 23,13-22 

UTORAK, 28. kolovoza Augustin 
18,30 Kolektivna 

2Sol 2,1-3a.14-17; Ps 96; Mt 23,23-26 
SRIJEDA, 29. kolovoza Mučeništvo Ivana Krstitelja 

18,30 + ob. Bevanda 
Jr 1,17-19; Ps 71; Mk 6,17-29 

ČETVRTAK, 30. kolovoza Margarita 
18,30 + ob. Gakić 

1Kor 1,1-9; Ps 145; Mt 24,42-51 

PETAK, 31. kolovoza Rajmund 
18,30 Kolektivna 

1Kor 1,17-25; Ps 33; Mt 25,1-13 

SUBOTA, 1. rujna Egidije 
18,30 Za zdravlje djeteta 

1Kor 1,26-31; Ps 33; Mt 25,14-30 

NEDJELJA, 2. rujna Prosper 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Ivan, Marija i Slavica Trbuljak 

Pnz 4,1-2.6-8: Ps 15; Jak 1,17-27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 


