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Zahvaljujemo Vam na prilozima i dosadašnjem doprinosu!

Prijatelj ljudi
Listić župe Sv. Leopolda Mandića Ljubljanica-Voltino, Zagreb

Ljeto 2018.

Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni  
i ja ću vas odmoriti.  (Mt 11,28)

 To najbolje zna Isus i zato nas poziva da 
dođemo k njemu često, posebno u vrijeme 
ljetnog odmora, kako bi se vratili sebi, našoj 
vlastitoj ljudskosti i možda već izgubljenom 
identitetu. Svijet i brige u koje smo svakod-
nevno uronjeni neprijatelji su našeg mira i 
povezanosti s našim Izvorom. Isus nas, sto-
ga, poziva k sebi jer nas On jedini može od-
moriti od svih tereta života pokazujući nam 
i darujući  pravi smisao i život u punini.
 Bilo vam blagoslovljeno vrijeme odmora, 
ispunjeno susretom sa živim Bogom!

Marija M.

ZNAMO LI SE ODMARATI

 Kad pomislimo na odmor vjerojatno nam 
je odmah pred očima tjedni, a u ovo vrijeme 
svakako i godišnji odmor, kojega već s nestr-
pljenjem iščekujemo. Iako, potrebno je i tije-
kom dana stvoriti oaze kratkog odmora.
 Čovjek je duh, duša i tijelo. On se, da-
kle, može odmoriti samo ako poštuje svo-
ju kompleksnost, sve svoje sastavnice. Stoga 
su odmor duha i tijela u međusobnom su-
glasju. Treba nam odmak od svakodnevnih 
poslova, ali jednako tako lijepa riječ (uz do-
bru knjigu i druženje s ljudima), lijepa glaz-
ba koja oplemenjuje, a iznad svega potrebno 
je obnoviti i produbiti svoj odnos sa Stvori-
teljem, obnoviti se u njegovu Duhu. 

OBAVIJESTI
ZA RAZDOBLJE OD 24.6. DO 20.9.

Sv. mise kroz tjedan od utorka do subote 19 sati
Sv. mise nedjeljom i blagdanima 9 i 19 sati

--------------

Župne aktivnosti i programi: od srpnja do prve polovice rujna nema župnih 
aktivnosti

Klanjanje pred Presvetim do kraja lipnja,  
tijekom srpnja i kolovoza nema Klanjanja sve do 20. rujna.

Godišnje klanjanje - 20. rujna, otvaranje klanjanja sa sv. misom u 9 sati.

29. lipnja: Sv. Petar i Pavao, ap., 
svetkovina 
sv. misa: 19 sati

15. kolovoza: svetkovina Uznesenja 
Blažene Djevice Marije  
(Velika Gospa) 
sv. mise: 9 i 19 sati

29. kolovoza: Mučeništvo sv. Ivana 
Krstitelja (spomendan)  
sv. misa: 19 sati

7. rujna: Sv. Marko Križevčanin, 
prezbiter i mučenik (spomendan) 
sv. misa: 19 sati

8. i 9. rujna 2018.: 287. Zavjetno 
hodočašće grada Zagreba i  
Nadbiskupijsko hodočašće mladih 
u Mariju Bistricu

Uredovno vrijeme župnog ureda: od 
utorka do subote pola sata nakon mise 
u 19 sati (prema ljetnom rasporedu)

Mole se župljani i građani da ne ostavlja-
ju odjeću za potrebite pred vratima žu-
pne crkve jer župni Caritas nema pro-
storne kapacitete za skladištenje, razvr-
stavanje i distibuciju odjeće.
Caritas Zagrebačke nadbiskupije oba-
vještava sugrađane da do daljnjega nije 
u mogućnosti prikupljati rabljenu odje-
ću i obuću.

Sugrađani koji potrebitima žele pomoći 
doniranjem odjeće i obuće mogu je do-
staviti na adresu Socijalne zadruge Hu-
mana Nova (http://www.humananova.
org) na adresi:

Ulica Grada Gospića 3, Žitnjak, Zagreb
• radnim danom od 10,00 do 18,00 sati,
• subotom od 10,00 do 14,00 sati.



ZAHVALA SVIM DOBROČINITELJIMA I DONATORIMA! 

PREPORUČUJEMO SE I NADALJE!

Upravitelj župe vlč. Željko Lovrić

OBAVIJESTI O LJETNOM RASPOREDU I OLTARNOJ SLICI

Dragi župljani, nakon plodonosne pastoralne 
godine pred nama su ljetni mjeseci u kojima 
mnogi idete na zasluženi godišnji odmor. 
Stoga od nedjelje 24. lipnja do rujna mje-
seca nema podnevne mise zbog manjeg bro-
ja vjernika. Dakle nedjeljom su svete mise u 
9.00 i navečer u 19.00. 
Tijekom tjedna nema promjena osim što 
ured radi samo pola sata nakon mise. 
Nakon odobrenja Nadbiskupskog Duhov-
nog Stola, prionuli smo izradi oltarne slike. 
Autor je prof. Marijan Jakubin. Do kraja go-
dine trebamo prikupiti 70.000, 00 kn za već 
izrađen postament u obliku križa i poliptih 
koji će se sastojati od sedam slika. 

Središnji lik oltarne slike bit će naravno za-
štitnik naše župe sv. Leopold Mandić. Pred-
viđeni rok za dovršetak izrade oltarne slike 
je 20. rujna o. g. za kad je predviđena i po-
sveta oltarne slike. 
U nadi da ćemo prikupiti sredstva za oltaru 
sliku, svima Vam zahvaljujem na doprinosu 
za ovu potrebu. Bez Vaše pomoći, ništa ne 
bi moglo biti realizirano od radova u crkvi. 
Svima koji idete na godišnji odmor izvan 
župe želim sretan povratak i podsjećam da 
svaki grad i mjesto na moru ima katoličku 
crkvu i svećenika. 

Vaš župnik Željko

Ovogodišnji mladomisnici

Kardinal Josip Bozanić u subotu 9. lipnja 
2018 predvodio je euharistijsko slavlje u za-
grebačkoj katedrali, tijekom kojeg je za sve-
ćenike zaredio sedamnaestoricu mladića. 
Svoje svećeničko „Evo me“ izrekla su osmo-
rica dijecezanskih i devetorica redovničkih 
kandidata.
Kardinal je ređenike pozvao da prije svega 
molitvom grade jedinstvo u sebi, da se bo-
re da njihova duša ne postane tržište otvo-
reno svima i svemu. „Bdijte nad sobom i ču-
vajte vrata svoga srca. Ostanite slobodni ka-
ko biste mogli prepoznati pokrete svoje du-
še, pravodobno reagirati na rastresenost ko-
ju svijet nameće. Osigurajte vrijeme za Boga 
i načine da biste tražili njegovo lice i pred 
Njim se nalazili u tišini svoga srca“, istaknuo 
je Kardinal.

Na kraju zaključujući svoju homiliju nadbi-
skup Bozanić ređenicima je kazao kako oni 
nisu ljudi prošlosti, nego svećenici buduć-
nosti – „Pozvani ste naviještati ljepotu vje-
re i širiti znakove novosti koji su već prisut-
ni u svijetu i u našem hrvatskom društvu. 
Stoga s ovog mjesta i našim bogoslovima i 
svim redovničkim kandidatima i kandidati-
cama, kao i svima koji razmišljaju o duhov-
nom pozivu, ponavljam riječi ohrabrenja. 
Dragi mladi vjernici, s povjerenjem slijedite 
Božji put“. Sedamnaestorica mladića udijeli-
li su okupljenim vjernicima prvi mladomi-
snički blagoslov.

Tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije

U lijepo uređenoj župnoj crkvi ovogodišnji prvopričesnici  
radosno su primili Isusa u svoja srca.

Svećenik nije privatni čovjek, koji bi samo za se živio, on je u punom  

  smislu riječi javni čovjek, pripada vjernicima, jer je radi njih i primio  

    svećeničko posvećenje, dostojanstvo i duhovnu vlast. On je postavljen  

      da vodi narod k prolaznoj sreći, vječnoj a i vremenitoj.

Bl. Alojzije Stepinac


