
OGLASI

U utorak, 29. lipnja, slavimo svetkovinu 
apostolskih prvaka, sv. Petra i Pavla. 
Misa je u 18,30 sati. Toga dana 
prikupljamo tzv. „Petrov novčić“, 
novčani dar za potrebe Svetog Oca. 
 

Pred nama je prvi petak u mjesecu. 
Toga dana posjećujemo bolesnike koji 
žele primiti svete sakramente, te slavimo 
misu za dobročinitelje i potrebite u našoj 
Župi. Nakon mise u kapeli bit će 
cjelonoćno klanjanje pred Presvetim, 
koje završava u subotu ujutro. 
 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

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

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. 
 

LJETNI RASPORED 
od 21. lipnja do 23. kolovoza 

 

Svete mise:  
od utorka do petka u 18,30 sati, 
subotom u 7,30 sati, 
nedjeljom u 9 i u 18,30 sati.  
 

Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom od 19 do 19,30 sati. 
 

Ispovijed: pola sata prije mise. 
 

Župni ured:  
od utorka do petka nakon mise. 
 

Svima koji odlaze na godišnji 
odmor želimo odmor za tijelo i 
okrjepu za dušu! Pronađite 
vremena za duhovne vježbe ili 
duhovnu obnovu.  
Sjetite se Isusovih riječi: Dođite k 
meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja 
ću vas odmoriti (Mt 11, 28). 

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: HR3423400091110672315 
Župni ured: utorak – petak, 19 – 19,30 sati ◼ Župnik: Antun Vukmanić 
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PETROV NOVČIĆ 
Poznato je da se na blagdan svetih apostola Petra i Pavla po svem svijetu skuplja milostinja 
nazvana ‘Petrov novčić’. Riječ je o vjerničkoj solidarnosti s Papom da bi mogao obavljati 
redovite poslove, ali i priskočiti pojedinim mjesnim crkvama u pomoć pogotovo ako dođe do 
posebnih potreba primjerice uslijed ratnih sukoba ili prirodnih nepogoda. Papa Benedikt XVI. 
sam je u enciklici ‘Deus caritas est’ to najbolje objasnio kad je ustvrdio da takvo dobročinstvo 
pripada prastaroj ali i dubokoj biti Crkve čega se Crkva ne može odreći. 
Pristigla pomoć promjenljiva je s godinama. Pa i kad su u nekim zemljama gospodarske 
teškoće, to se također osjeti i na milodaru za Papu. Inače najviše priloga dolazi iz Sjedinjenih 
Američkih Država, zatim Njemačke i Italije. Postoje također i papinske zaklade poput Cor 
unum ili zaklade za Sahel koje također raspodjeljuju pomoć gdje je potrebna.  

bitno.net 
 

Sveti Toma apostol 
Spomendan sv. Tome apostola slavi se 3. srpnja, a taj je svetac u narodnoj predaji ostao 
sačuvan kao NEVJERNI, odnosno kao onaj koji nije bio nazočan kad se uskrsnuli Krist ukazao 
učenicima, a kad su Tomi tu vijest apostoli prenijeli, on im nije povjerovao, nego im je uzvratio 
riječima: “Dok ne vidim na rukama njegovim znak od čavala i ne stavim prst svoj u mjesto od 
čavala i ne stavim ruke svoje u njegov bok, neću vjerovati” (Iv 20,25). Međutim, sv. Toma je 
kasnije pokazao iznimnu čvrstoću u vjeri, ne samo nakon što se i njemu, zajedno s ostalim 
apostolima, ukazao uskrsli Gospodin i pozvao ga da stavi svoje ruke u njegove rane, a on je na 
to skrušeno zavapio: “Gospodin moj i Bog moj!”, nego i u kasnijem svjedočanstvu svoga 
života, sve do mučeničke smrti.  

vjeraidjela.com 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 27. lipnja Ladislav 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIII.  NEDJELJA KROZ GODINU   

Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30; 2Kor 8,7-15; Mk 5,21-43 18,30 + Manda Biondić 

PONEDJELJAK, 28. lipnja Irenej 
 Nema mise. 

Post 18,16-33; Ps 103; Mt 8,18-22 

UTORAK, 29. lipnja Petar i Pavao 
18,30 Kolektivna 

Dj 12,1-11; Ps 34; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-1 

SRIJEDA, 30. lipnja rimski prvomučenici 
18,30 + Milka Toto 

Post 21,5.8-21; Ps 34; Mt 8,28-34 

ČETVRTAK, 1. srpnja Estera 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

Post 22,1-19; Ps 116; Mt 9,1-8 

PETAK, 2. srpnja Oton 
18,30 Kolektivna 

Post 23,1-4.19;24, 1-8.62-67; Ps 106; Mt 9,9-13 

SUBOTA, 3. srpnja Toma 
7,30 

+ Cecilija, Franciska, 
Stjepan i Mato Ef 2,19-22; Ps 117; Iv 20,24-29 

NEDJELJA, 4. srpnja Elizabeta 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIV.  NEDJELJA KROZ GODINU   

Ez 2,2-5; Ps 123; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 18,30 + Dario Markić 

https://www.bitno.net/vijesti/novcic-sv-petra/
https://www.vjeraidjela.com/tag/sv-toma/
https://www.vjeraidjela.com/sveti-toma-apostol/

