
OGLASI 
 

Jučer i danas održavaju se zavjetno 291. 
hodočašće vjernika grada Zagreba u 
Mariju Bistricu i Nadbiskupijsko hodočašće 
mladih. Molimo za duhovne plodove ovoga 
hodočašća i za sve hodočasnike.  
Kod nas su mise u: 7,30, 8,45 i 18,30 sati. 
 

Na drugu nedjelju u mjesecu molimo za 
naše obitelji. 
 

Sljedećeg tjedna su jesenske kvatre 
posvećene molitvi za svećenička i 
redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju 
mladeži. Tjedan ćemo posvetiti molitvom te 
djelima pokore i ljubavi, a završit ćemo ga 
liturgijskim slavljem u subotu, u 7,30 sati. 
 

Proba Dječjeg zbora je subotom u 10 sati. 
 

U nedjelju, 18. rujna, u 10 sati, pozivamo 
školsku djecu, roditelje, te školske djelatnike 
na Zaziv Duha Svetoga za početak nove 
školske godine. 
 

Na treću nedjelju u mjesecu svoje molitve i 
žrtve prikazujemo za sve naše bolesnike. 
 

Župni Caritas najavljuje prikupljanje suhe 
hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane, od 22. do 25. rujna. 
Sjednica Odbora ŽC održat će se u petak, 16. 
rujna, nakon mise. 
 

Naš đakon, vlč. Ilija Kelić, bit će zaređen za 
svećenika u subotu, 29. listopada, u 10 sati, 
u Banja Luci. Za odlazak na ređenje 
organiziramo autobus iz naše Župe. 
Mladu misu slavit će u nedjelju, 30. 
listopada, u 11 sati, na Jordanovcu, a 
večernju misu toga dana slavit će u našoj 
župnoj crkvi. Pridružite se ovim slavljima i 
pratimo ga svojim molitvama! 
 

Knjiga Svetišta hrvatskoga naroda može 
se u Župnom uredu nabaviti po promotivnoj 
cijeni od 220 kn. 
 

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

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Ivan PETRIČEVIĆ iz Zagreba (sin Darka i 
Marice, dj. Vuković), rkt., i Karmen 
PETRIČEVIĆ, dj. BABAIĆ, iz Zagreba (kći 
Dubravka i Dijane, dj. Mađer), rkt. 
 

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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Uz blagdan Uzvišenja Sv. Križa, 14. rujna 
Konstantin Porfirogenet u 32. poglavlju svoga djela De administrando imperio govori da je car 
Heraklije pozvao Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske, sa središtem oko Krakova, u ove naše 
današnje krajeve, da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je on 
na Istoku vodio rat za oslobođenje svetoga Križa. Hrvati su tada bili još pogani, ali su se već kao 
takvi neizravno borili “za krst časni”, osiguravajući caru, borcu za Križ, zapadne granice njegova 
carstva. Našem je narodu dao zadatak da se bori “za krst časni”, za križ kao simbol našega 
spasenja i kršćanstva uopće. I zato naša narodna povijest već od svojih početaka stoji u znaku 
svetoga Križa. To je njezina najveća čast i slava, a na nama je danas da tome svetome znaku kao 
narod ostanemo vjerni i u buduće. 
Osim pojedinih povijesnih motiva za svetkovanje današnjega blagdana ima i drugih. Najdublji je 
od njih proslava križa, znaka spasenja. Sveci su o križu mnogo razmišljali, od križa mnogo učili, križ 
im je bio svjetlo i snaga u životu, nada u času smrti. Zato su i umirali stišćući u rukama časni znak 
svetoga križa. S tim su se znakom htjeli predstaviti na Božjem sudištu. Križ neka ima časno mjesto 
i u našem životu! Ne dao Bog da bi se ikada zastidjeli toga znaka našega spasenja! (Bitno.net) 
 

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, 11.  rujna Gašpar 7,30  

24. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 Na nakanu 

  

  

Izl 32,7-11.13-14; Ps 51; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32 18,30 Za žive i pokojne župljane 

PONEDJELJAK, 12. rujna Ime Marijino 
7,30  

1Kor 11,17-26.33; Ps 40,7-10.17; Lk 7,1-10 

UTORAK, 13.  rujna Ivan Zlatousti 
18,30 Kolektivna 

1Kor 12,12-14.27-31a; Ps 100,1b-5; Lk 7,11-17 

SRIJEDA, 14.  rujna Uzvišenje sv. Križa 
18,30 + Štefica Krajcar 

Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17 

ČETVRTAK, 15. rujna Gospa Žalosna 
18,30 

+ Cecilija, Franciska, Stjepan i 
Mato Heb 5,7-9; Ps 31; Iv 19,25-27 (ili: Lk 2,33-35) 

PETAK, 16.  rujna Kornelije i Ciprijan 
18,30 Kolektivna 

1Kor 15,12-20; Ps 17,6-7.8b.15; Lk 8,1-3 

SUBOTA, 17.  rujna Robert, Hildegarda 
7,30  

Fil 3,8-14; Ps 40,2.4ab.7-10.12; Lk 5,1-11 

NEDJELJA, 18.  rujna Josip Kupertinski 7,30 + Boris Višnić 

25. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 + Danko i Miroslav Gordić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Ana Putar 

Am 8,4-7; Ps 113, 1-2.4-8; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13 18,30 + Jure Bazina  


