
OGLASI

U tijeku je devetnica Duhu Svetom. 
 

Crkva danas obilježava 55. svjetski dan 
sredstava društvenoga priopćavanja. 
Ovom je prigodom Sveti Otac uputio 
poruku pod naslovom: Komunicirati 
susrećući ljude tamo gdje jesu i kakvi jesu. 
 

Danas je u 10,15 sati susret djece mlađe 
školske dobi, do 4. razreda. 
 

Marijanske svibanjske pobožnosti 
započinju 40 minuta prije svake mise. 
 

I dalje će, od utorka do petka, biti misa 
u 17 sati. U ponedjeljak i u subotu misa je 
samo u 18,30 sati. 
Župni ured otvoren je, od utorka do 
petka, pola sata nakon svake mise. 
Prilika za ispovijed je između dviju misa, 
od 17,30 do 18,30 sati, a četvrtkom je u to 
vrijeme i euharistijsko klanjanje. 
 

Novi susret učenika od 5. do 7. razreda 
OŠ-a održat će se u subotu, 22. svibnja, 
od 9 do 10 sati. 
 

Krizma je u subotu, 22. svibnja, u 10,30 
sati. Čestitke i poruke za krizmanike 
prikupljamo do četvrtka, 20. svibnja. 
Krizmatelj je mons. Zlatko Koren, 

predsjednik Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije. 
Toga dana nema jutarnje mise, a u 18,30 
sati u školi je misa Duhovskog bdijenja. 
 

U utorak, 25. svibnja, održat će se 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

Prva pričest je u subotu, 29. svibnja, u 
10,30 sati. Čestitke i poruke za 
prvopričesnike prikupljamo do četvrtka, 
27. svibnja. 
 

U subotu, 29. svibnja, u Zagrebu će se 
održati četvrti nacionalni Hod za život. 
 

Proslava svetkovine Majke Božje od 
Kamenitih vrata, zaštitnice grada 
Zagreba, bit će u ponedjeljak, 31. svibnja. 
Toga je dana u našoj Župi misa u 17 sati. 
 

Prilog za nedjeljnu milostinju možete 
staviti u košaricu kod ulaznih vrata. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebno označenu košaricu.  
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) možete uplatiti na 
žiroračun Župe, IBAN: 
HR3423400091110672315. 
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AKCIJA! Posvoji prvopričesnika - posvoji krizmanika!  

U tijeku je župna molitvena akcija "Posvoji prvopričesnika - posvoji krizmanika!" 
Nastavljamo molitvu, a još uvijek se možete prijaviti za posvajanje prvopričesnika. 
Od ovoga tjedna prikupljamo čestitke/poruke za djecu koju ste posvojili. Poruka može 
biti anonimna ili potpisana. Stavite je u omotnicu, na njoj obavezno navedite radi li se 
o krizmaniku ili prvopričesniku, te napišite njegovo/njezino ime i inicijal prezimena. 
Omotnice možete donijeti u školu nedjeljom, u Župni ured u uredovno vrijeme, ili 
ostaviti u poštanskom sandučiću Župnog ureda. 
Poruke za krizmanike prikupljamo do četvrtka, 20. svibnja, a poruke za prvopričesnike 
do četvrtka, 27. svibnja. Hvala! 

 

HOD ZA ŽIVOT, Zagreb 2021. 

U subotu, 29. svibnja 2021. godine, u Zagrebu će se održati javna manifestacija „Hod 
za život". Taj Hod, kao plod građanske inicijative koja je okupila brojne laike iz raznih 
udruga i pokreta, nastoji promicati vrijednost otajstva ljudskoga života te njegova 
čuvanja od začeća do naravne smrti, s posebnom osjetljivošću za začetu i još nerođenu 
djecu, za majke, obitelji, starije i bolesne u hrvatskome društvu.  
Okupljanje je u Zagrebu, na Trgu RH, pokraj zgrade HNK, u 10 sati. 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb – Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 

T: 01/ 6050 444  M: 091/ 4434 300  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak – petak, 17,30-18 i 19-19,30 sati  Župnik: Antun Vukmanić 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 16. svibnja Ivan Nepomuk 9,00 Za žive i pokojne župljane 

VII. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Klara 

Dj 1,15-17.20c-26; Ps 103; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19 18,30 + Slavka Vokić 

PONEDJELJAK, 17. svibnja Paškal 
18,30 + Katica Franjić, sprov. 

Dj 19,1-8; Ps 68; Iv 16,29-33 

UTORAK, 18. svibnja Feliks 17,00  

Dj 20,17-27; Ps 68; Iv 17,1-11a 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 19. svibnja Teofil 17,00 + Danijel i ob. Keretić 

Dj 20,28-38; Ps 68; Iv 17,11b-19 18,30 + Francesco Blažević 

ČETVRTAK, 20. svibnja Bernardin 17,00  

Dj 22,30; 23,6-11; Ps 16; Iv 17,20-26 18,30 + Regina i Petar Žilajković 

PETAK, 21. svibnja Kristofor 17,00  

Dj 25,13-21; Ps 103; Iv 21,15-19 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 22. svibnja Rita 10,30 Slavlje krizme 

Dj 28,16-20.30-31; Ps 11; Iv 21,20-25 18,30 + Ivan Pereža 

NEDJELJA, 23. svibnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PEDESETNICA. DUHOVI 11,00 + Kata i Mijo Katić 

Dj 2,1-11; Ps 104; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 18,30 + Franjo Brezović 


