
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. 
 

Danas se prvi puta (u našoj Župi misom u 9 
sati) slavi Svjetski dan djedova, baka i 
starijih osoba, te je moguće dobiti potpuni 
oprost po uobičajenim uvjetima. 
 

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

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. 

 

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. 
 

MOLITVA SV. ANI  
ZA MILOST U BRAKU 

 
O sveta majko Ano, ti si cijelo vrijeme svoga 
bračnoga života uz pomoć milosti Božje sveto 
provela i svakim načinom promicala slavu 
Božju ispunjavajući najsavjesnije dužnosti 
supruge, majke i domaćice; isprosi meni, 
svojoj štićenici, kod Isusa, da sačuvam one 
milosti, što sam ih primila po sakramentu 
ženidbe, da poput tebe sveto čuvam od Boga 
posebnim načinom odlikovani i blagoslovljeni 
stalež, da mogu sve svoje dužnosti vjerno 
ispunjavati na slavu Božju, na spas duše moje 
i mojih, dok se ne dovrši moja zemaljska 
zadaća.  
Ne daj, moćna zaštitnice, da ikad nešto 
pomislim, progovorim ili učinim, čime bih 
izgubila one milosti i zašla stranputicama. Daj 
da me tvoj sveti primjer neprestano hrabri, te 
vazda napredujem u ljubavi Božjoj i 
postignem kršćansko savršenstvo primjereno 
mojem staležu. Amen.  
 

Sveta Ano, anđele moj čuvaru  
i svi sveti ženidbeni drugovi,  

molite za mene. Amen. 
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POTPUNI OPROST uz 1. Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba 
 

Apostolska 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 
 

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 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
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 

PONEDJELJAK, 26. srpnja Joakim i Ana 
7,30 

+ Jakov i Mirko Bogović, 
Ana Putar Izl 32,15-24.30-34; Ps 106; Mt 13,31-35 

UTORAK, 27. srpnja Klement Ohridski 
18,30 Kolektivna 

Izl 33,7-11; 34,5b-9.28; Ps 103; Mt 13,36-43 

SRIJEDA, 28. srpnja Viktor 
18,30 + Viktor Nujić 

Izl 34,29-35; Ps 99; Mt 13,44-46 

ČETVRTAK, 29. srpnja Marta 
18,30 + Ante Ujević 

1Iv 4,7-16; Ps 34; Iv 11,19-27 

PETAK, 30. srpnja Petar Krizolog 
18,30 Kolektivna 

Lev 23, 1.4-11.15-27.34-37; Ps 81; Mt 13,54-58 

SUBOTA, 31. srpnja Ignacije Lojolski 
7,30 + Vjeran Bošnjak 

Lev 25,1.8-17; Ps 67; Mt 14,1-12 

NEDJELJA, 1. kolovoza Alfonzo Liguori 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVIII.  NEDJELJA KROZ GODINU   

Izl 16,2-4.12-15; Ps 78; Ef 4,17.20-24; Iv 6,24-35 18,30 + Mate Ivanković 

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/

