
OGLASI

U tijeku je tridesetodnevnica misa za 
hrvatski narod u domovini i svijetu i za 
našu domovinu Hrvatsku uoči dana 
Domovinske zahvalnosti, a završava u 
srijedu, 4. kolovoza. 
Više informacija na plakatu, pred ulazom 
u školu. 
 

Od ove će se godine, najavio je papa 
Franjo, četvrte nedjelje u srpnju (25. 
srpnja), slaviti Svjetski dan djedova, baka 
i starijih osoba, te je tom prigodom 
objavio poruku „Ja sam s vama u sve 
dane“ (Mt 28, 20). Toga je dana moguće 
po uobičajenim uvjetima dobiti potpuni 
oprost. 
 

Zbog Međunarodnog euharistijskog 
kongresa u Budimpešti, zagrebačko 
zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu 
pomiče se za tjedan dana, te će održati u 
subotu i nedjelju, 18. i 19. rujna 2021. 
 

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. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Antonio VIDUKA iz Zagreba (sin Marjana 
i Anke dj. Krivokuća), rkt., i Viktorija 
VALJAK iz Zagreba (kći Damira i Romane 
dj. Benković), rkt. 
 

 

LJETNI RASPORED 
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. 

 

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

br.506 | god. 12. | 18. srpnja 2021. | 16. NEDJELJA KROZ GODINU / B 



 

POTPUNI OPROST  
uz 1. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba 
 

Apostolske pokorničarna je,  13. svibnja 2021., objavila Dekret o dobivanju oprosta u 
prigodi 1. Svjetskog dana djedova i baka i starijih osoba. 
Potpuni oprost za sebe ili duše u čistilištu mogu dobiti djedovi i bake, starije osobe, i 
svi vjernici koji će, uz uobičajene uvjete (ispovijed, pričest i molitva na nakanu 
Svetog Oca), potaknuti istinskim duhom pokore i milosrđa, 25. srpnja 2021. 
sudjelovati u svečanom slavlju kojim će u bazilici Sv. Petra predsjedati papa Franjo, 
ili u drugim službama diljem svijeta. 
Potpuni oprost također mogu dobiti istoga dana svi vjernici koji posvete adekvatno 
vrijeme za osobni ili virtualni posjet svojoj starijoj braći i sestrama u potrebi ili 
teškoćama (poput bolesnih, napuštenih, osoba s invaliditetom i onih u sličnim 
situacijama). 
Potpuni oprost također mogu zadobiti oni koji se odreknu svakog grijeha i odluče 
prvom prilikom ispuniti tri uobičajena uvjeta, bolesnici i svi koji iz ozbiljnog razloga 
ne mogu napustiti svoj dom te se u duhu ujedine sa svetim službama Svjetskog 
dana, prinoseći milosrdnom Bogu svoje molitve, boli ili patnje vlastitoga življenja, 
posebice preko prijenosa riječi Vrhovnog Svećenika i slavlja putem televizije i radija i 
novih sredstava društvenog komuniciranja.    // ika.hkm.hr 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 18. srpnja Frederik 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVI.  NEDJELJA KROZ GODINU   

Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 18,30 + Mijo, Anđa i Jozo Marić 

PONEDJELJAK, 19. srpnja Makrina 
7,30  

Izl 14,5-18; Ps Izl 15,1-6; Mt 12,38-42 

UTORAK, 20. srpnja Ilija 
18,30 Kolektivna 

Izl 14,21-15,1; Ps Izl 15,8-17; Mt 12,46-50 

SRIJEDA, 21. srpnja Danijel, Lovro Brindiški 
18,30 

+ Mara i Augustin, Ivo 
Lovrić Izl 16,1-5.9-15; Ps 78; Mt 13,1-9 

ČETVRTAK, 22. srpnja Marija Magdalena 
18,30 

+ Manda Šarlija, Marija 
Grgić Pj 3,1-4a; Ps 63; Iv 20,1-2.11-18 

PETAK, 23. srpnja Brigita 
18,30 Kolektivna 

Gal 2,19-20; Ps 34; Iv 15,1-8 

SUBOTA, 24. srpnja Sarbelije 
7,30 + ob. Gajšak 

Izl 24,3-8; Ps 50; Mt 13,24-30 

NEDJELJA, 25. srpnja Jakov ap. 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVII.  NEDJELJA KROZ GODINU   

2Kr 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15 18,30 + Danica i Zlatko Tuković 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/22/0399/00880.html
https://ika.hkm.hr/novosti/objavljena-papina-poruka-za-1-svjetski-dan-djedova-i-baka-i-starijih-osoba/

