
OGLASI 
 

Nastavlja se redoviti raspored nedjeljnih 
misa: 7,30, 8,45, 10, 11,15 i u 18,30 sati. 
 

Pred nama je prvi petak u mjesecu. 
Nakon mise bit će cjelonoćno klanjanje 
pred Presvetim. 
 

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

Probe Dječjeg zbora počinju u subotu, 3. 
rujna, u 10 sati. 
 

U subotu, 3. rujna, hodočastimo u 
svetište Krvi Kristove u Ludbreg. Polazak 
je u 7 sati, a cijena karte je 80 kuna. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo za 
duhovna zvanja. 
 

U utorak, 6. rujna, održat će se nova 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
 

Zavjetno 291. hodočašće vjernika grada 
Zagreba u Mariju Bistricu i 
Nadbiskupijsko hodočašće mladih 
održavaju se 10. i 11. rujna. 
Pješaci polaze u subotu ujutro ispred 
tržnice, a autobus u nedjelju, u 7 sati; 
cijena karte je 60 kuna. U Župi će toga 
dana mise biti u: 7,30, 8,45 i 18,30 sati. 
 

Knjiga Svetišta hrvatskoga naroda, u 
izdanju Glasa Koncila, može se u Župnom 
uredu nabaviti po promotivnoj cijeni od 
220 kn (u knjižari Glasa Koncila po 275 kn). 
 

Na stolu u dvorani sve je besplatno. 
Uzmite, čitajte i potaknite druge. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u košaricu ispred ulaza. 
 

Prilog Za potrebe Župe i Obiteljski dar 
možete donijeti u Župni ured ili uplatiti na 
račun Župe: HR342340009111067231. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Edi RICOV 
iz Zagreba (sin Marija i Janje, dj. Sučić), 
rkt., i Patricia PIŠKOR, iz Zagreba (kći 
Damira i Silvane, dj. Šijanski), rkt. 

 

RASPORED MISA 
 

SVETE MISE: utorak – petak u 18,30 sati, 
subota u 7,30 sati, nedjelja u 7,30, 8,45, 
10, 11,15 i 18,30 sati. 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE: četvrtak, 
19 – 19,30 sati, petkom cjelonoćno.  

ISPOVIJED: pola sata prije mise. 

ŽUPNI URED: utorak – petak nakon mise 
i prema dogovoru.
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NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE MLADIH  
 

Ovogodišnje hodočašće mladih obilježavamo kao 20. po redu pa će mladi, vođeni 
riječima Blažene Djevice Marije: Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! (Lk 
1, 49), u zahvalnosti promišljati o svemu što Bog čini i što je učinio kroz proteklih 20 
godina zajedništva mladih naše Nadbiskupije. Potičemo mlade da se, na početku 
akademske i pastoralne godine, u što većem broju odazovu na hodočašće. 

Ovogodišnje hodočašće ide poznatom rutom od Konjščine do Marije Bistrice. Stoga će u 
subotu, 10. rujna biti organiziran prijevoz izvanrednim hodočasničkim vlakom do 
Konjščine, s polaskom u 7,20 sati s Glavnog kolodvora u Zagrebu te će se putem 
zaustaviti na četiri stanice: Vrapče, Gajnice, Zaprešić i Zabok. Mladi se mogu ukrcati u 
vlak na jednoj od navedenih stanica. Oni koji će vlastitim prijevozom doći iz različitih 
dijelova Nadbiskupije okupit će se u 9 sati u Konjščini (kod željezničke stanice), odakle 
ćemo zajedno pješačeći krenuti prema Mariji Bistrici. 

Ove godine predviđen je i smještaj i spavanje u šatoru i školi, stoga je važno ponijeti sa 
sobom sve što je potrebno (vreće za spavanje, topliju odjeću i obuću). 

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 28. kolovoza Augustin 7,30 Na nakanu 

22. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 + Ivan, Marko, Anka i Josip Holjevac 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Darinka i Ljubo Urban, Zora i Ivan Bukša 

Sir 3,17-29; Ps 68; Heb 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14 18,30 + ob. Szörsén 

PONEDJELJAK, 29.kolovoza Mučeništvo sv. Ivana K. 
7,30  

Jr 1,17-19; Ps 71,1-6b.15ab.17; Mk 6,17-29 

UTORAK, 30. kolovoza Margarita 
18,30 Kolektivna 

1Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37 

SRIJEDA, 31. kolovoza Josip iz Arimateje i Nikodem 
18,30 + Zvjezdana Cesar 

1Kor 3,1-9; Ps 33,12-15.20-21; Lk 4,38-44 

ČETVRTAK, 1. rujna Jošua 
18,30 + Pavao i Milka Horvat 

1Kor 3,18-23; Ps 24,1-6; Lk 5,1-11 

PETAK, 2.  rujna Prosper 
18,30 Kolektivna 

1Kor 4,1-5; Ps 37,3-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39 

SUBOTA, 3.  rujna Grgur Veliki 
7,30 Za ozdravljenje Marija i Nikol 

1Kor 4,6-15; Ps 145,17-21: Lk 6,1-5 

NEDJELJA, 4.  rujna Bonifacije 7,30 + Hrvoje Krešo Lovrić 

23. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 + ob. Zaninović i Gracin 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15  

Mudr 9,13-18b; Ps 90; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33 18,30  



 

Mladi će sutradan, u nedjelju 11. rujna, sudjelovati na hodočašću vjernika grada Zagreba, 
biti na pomoć oko organiziranja procesije te sudjelovati u euharistijskom slavlju koje će 
predvoditi kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. Nakon euharistijskog slavlja i 
kratke okrjepe mladi će pješice krenuti prema Zlatar Bistrici, odakle će vlak u 16,15 
krenuti prema Zagrebu. 

Radi lakše organizacije potrebno je prijaviti točan broj mladih hodočasnika najkasnije do 
utorka, 6. rujna. Prijave se u Župi primaju na: domagoj.pavlovic500@gmail.com. 

Pripremni sastanak za voditelje skupina održat će se u srijedu, 7. rujna u 20 sati u 
prostorijama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta — dvorana Vijenac (Kaptol 29a). 
Voditelji će na tom sastanku izvršiti uplate i preuzeti hodočasničke majice. Prilog za 
organizaciju hodočašća je 90 kuna po osobi (40 kuna troškovi prijevoza, 40 kuna majice 
za hodočasnike i 10 kuna za fond "Mladi za mlade"). 

 

PROGRAM HODOČAŠĆA 
 

Subota, 10. rujna 2022. 
 

7,20 sati — polazak hodočasničkog vlaka prema 
Konjščini 
9,00 sati — hodočasnici iz Konjščine kreću prema 
Mariji Bistrici (po dolasku u Mariju Bistricu, sveta misa 
u bazilici Majke Božje Bistričke, a nakon mise smještaj 
u šator i školu te vrijeme za odmor i ručak) 
14,30 sati — početak programa u šatoru 
Kateheza — vlč. Zoran Grgić, povjerenik za mlade 
Bjelovarsko- križevačke biskupije 
Svjedočanstvo — paraolimpijac Pavao Jozić 
18,30 sati — doček hodočasnika grada Zagreba 
20,00 sati — Služba svjetla 
21,30 sati — glazbeni program u šatoru 
22,30 sati — početak cjelonoćnog klanjanja u bazilici 
 
Nedjelja, 11. rujna 2022. 
 

9,00 sati — zajednička pobožnost Križnog puta 
11,00 sati — euharistijsko slavlje s hodočasnicima iz Zagreba 
14,00 sati — polazak prema Zlatar Bistrici 
16,15 sati — polazak hodočasničkog vlaka prema Zagrebu  
 

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije 
 

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 

mailto:domagoj.pavlovic500@gmail.com


 

291. ZAVJETNO HODOČAŠĆE  
vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu 

 

Pred nama je 291. Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu koje će 
se održati 10. i 11. rujna 2022. godine, pod geslom Hvala ti, Majko, vijek' uz nas budi. Tko 
će nam pomoći, ako ne ti? Stihovi su to Dragutina Domjanića iz drage nam pjesme Ljiljane 
bijeli. 

Prošle godine hodočastili smo u Mariju Bistricu pod dojmom dvaju zala koja su nas 
pogodila, potresa i pandemije korona virusa, nadajući se smirivanju zemlje i opasnosti 
od bolesti. I dok se iznova vraćamo Mariji zahvaljujući za iskazanu pomoć, ove se godine 
prijašnjim nevoljama pridružila i treća, rat u Ukrajini, nestašice energenata, skupoća i 
nadasve nesigurna budućnost. Osjećamo kako su ljudski napori preslabi, a neizvjesnost 
sve veća. Tko će nam pomoći ako ne ti, o Marijo majko Božja i naša, Majko nade i utjehe! 

Zato se vraćamo pod skute nebeske Majke tražeći njezinu pomoć za one vrjednote koje 
su nam tako važne, a ugrožene su: za pomoć u odgovornom roditeljstvu i očuvanju naših 
obitelji, za pomoć u odgoju i uključivanju djece i mladih u život žive Crkve, za brižno oko i 
darežljivu ruku za potrebite, za snagu naviještanja i izgradnje društva prožetog 
evanđeoskim vrjednotama, za pomoć u trenucima kada nas pohode kušnje i bolest. 
Vidimo da smo u svemu tome slabi, tko će nam pomoći ako ne Marija? 

Hodočasteći Mariji nikako ne smijemo zaboraviti svoje bližnje, njihovo duhovno i 
tjelesno zdravlje, sigurnost. Ne smijemo zaboraviti u svojim molitvama potrebe naše 
Nadbiskupije koja će 1. listopada ove godine predstavljanjem završnog dokumenta 2. 
sinode Zagrebačke nadbiskupije okruniti duge i plodonosne susrete te na temelju 
zaključaka još snažnije krenuti u zajednički hod obnove naše zagrebačke Crkve i 
izgradnju pravednijeg društva. 
 

PROGRAM HODOČAŠĆA 
 

Subota, 10. rujna 2022. 
 

Hodočasnici pješaci kreću iz Zagreba prema Mariji Bistrici:  

 od katedrale preko Sljemena — blagoslov hodočasnika u 5 sati  

 iz Čučerja preko Laza — sveta misa u Čučerju u 10,30 sati 

 od Sesveta preko Laza — sveta misa u Sesvetama u 9 sati 

 u 18,30 sati ulazna procesija od kapele sv. Ladislava do bazilike 

 u 20 sati Služba svjetla 
 

Nedjelja, 11. rujna 2022. 
 

 u 9 sati zajednička pobožnost Križnog puta 

 u 10,45 sati ulazna procesija od bazilike do crkve na otvorenom 

 u 11 sati sveta misa koju predvodi nadbiskup kardinal Josip Bozanić 
 


