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ŽUPNI URED Župa Sv. Leopolda Mandića Ljubljanica-Voltino
D. Golika 42, 10110 Zagreb             Faks: 01/3690-799

ZA UREĐENJE CRKVE I PASTORALNOG CENTRA

žiro račun HR4923600001101521109
Zahvaljujemo Vam na prilozima i dosadašnjem doprinosu!

Prijatelj ljudi
Listić župe Sv. Leopold Mandić Ljubljanica-Voltino, Zagreb

Broj 332 C 4. korizmena nedjelja 6. ožujka 2016.

OBAVIJESTI
Sv. mise –  Radnim danom u 18h, 

nedjeljom u 9, 11.30 i 18h

Župni ured –  Radnim danom: 17,30-20h, subotom poslije večernje sv. mise
Za sve hitne slučajeve koristite br. tel: 3666-156

Klanjanje srijedom pola sata prije Večernje

Biblijska grupa četvrtkom nakon Večernje

Kateheze za odrasle utorkom nakon Večernje

Kateheze za mlade petkom u 20 sati

Kateheze za prvopričesnike i krizmanike prema redovitom rasporedu

Probe zborova prema redovitom rasporedu

Križni put svakog petak u 17.15h.

Zajedničke nakane utorkom i petkom kada se osim nedjelje skupljaju 
milodari.

9. travnja – Sv. Potvrda
21. svibnja – Prva Pričest

http://www.zupa-leopold-mandic.hr/ 

Jš 5, 9a.10-12 * Ps 34, 2-7 * 2Kor 5, 17-21 * Lk 15, 1-3.11-32

Molitva pape Franje za Godinu milosrđa
Gospodine Isuse Kriste,
ti si nas poučio da budemo milosrdni kao Otac nebeski
i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega.
Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni.
Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je Zakeja
i Mateja od robovanja novcu,
a preljubnicu i Mariju Magdalenu od iskušenja
da sreću traže samo u stvorenju;
potaknuo je Petra da zaplače, nakon što te je zatajio,
a raskajanom razbojniku zajamčio raj.
Daj da svatko od nas osjeti da je i nama upućena riječ
koju si rekao Samarijanki:
»O, kad bi znala dar Božji!«

Ti si vidljivo lice nevidljivoga Oca,
Boga koji svoju svemoć očituje
nadasve praštanjem i milosrđem:
daj da Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice,
lice svoga uskrslog Gospodina u slavi.
Htio si da i tvoji službenici budu zaogrnuti slabošću
kako bi gajili istinsko suosjećanje
prema svima koji su u neznanju i zabludi.
Učini da svatko tko pristupi tvojim službenicima
osjeti da ga Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta.

Pošalji svoga Duha
i sve nas posveti svojim pomazanjem,
kako bi Jubilej milosrđa
bio godina milosti Gospodnje

OBAVIJEST O PROMJENI VREMENA  
(LJETNO RAČUNANJE VREMENA)

Podsjećamo Vas da se u subotu, 26. ožujka na Uskrsnu nedjelju, 27. 
ožujka mijenja vrijeme tj. pomiče se sat unaprijed te započinje ljetno ra-
čunanje vremena. Večernje svete mise od 27. ožujka bit će u 19 sati, a 
uobičajene pobožnosti (Krunica, klanjanje pred Presvetim) započet će u 
18.30 sati.



te tvoje Crkve, u obnovljenome zanosu,
uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest,
proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima
te slijepima vratiti vid.

Po zagovoru Marije, Majke milosrđa,
to molimo tebe koji s Ocem i Duhom Svetim
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 
JUBILARNA GODINA MILOSRĐA 

 

VELIKA DEVETNICA 
 SVETOM LEOPOLDU MANDIĆU 

2016. 
 

DEVETNICA ZAPOČINJE U SRIJEDU 16. OŽUJKA 
 
 

PROGRAM 
 
17.30 RAZMATRANJE I ZAJEDNIČKA MOLITVA DEVETNICE S LITANIJAMA 

SV. LEOPOLDU MANDIĆU POBOŽNOST NA ZAJEDNIČKE NAKANE * 
  
18 SVEČANO EUHARISTIJSKO SLAVLJE * 
 
 

* OD 30. OŽUJKA POČETAK POBOŽNOSTI I SV. MISE PREMA LJETNOM RAČUNANJU 
VREMENA U 18.30 ODN. 19 SATI 

 
 
16. ožujka vlč. Danijel Dukić Župa Vrbani (Blagovijesti - Navještenja 

Gospodinova) 
18 h 

23. ožujka vlč. Damir Bačun Župa sv. Marko Križevčanin 18 h 
30. ožujka don Ante Vasilj Župa sv. Duha Svetoga, Jarun 19 h 
    
6. travnja vlč. Darko Bručić –

Pavuk 
Župa Bl. Ivan Merz, Špansko - Oranice 19 h 

13. travnja don Ivan Šibalić Župa Marije Pomoćnice, Knežija 19 h 
20. travnja vlč. Przemyslaw 

(Pšemek) Palmowski 
Župa Rođenja B. D. Marije, Šanci – Savica - 
Borovje 

19 h 

27. travnja don Drago Škarica Župa Sv. Ane, Rudeš 19 h 
    
4.svibnja vlč. Božo Tenšek Župa sv. Nikola Tavelić, Kustošija 19 h 
11.svibnja fra Ivan Markanović Župa sv. Leopold B. Mandić, Zagreb – 

Dubrava 
19 h 

 
SPOMENDAN SV. LEOPOLDA MANDIĆA (BLAGDAN ŽUPE) 

ČETVRTAK 12. SVIBNJA 
 
 

SV. MISE NA BLAGDAN ŽUPE 
9, 11.30, 19 sati 

 
BLIŽA PRIPRAVA ZA BLAGDAN ŽUPE BIT ĆE SVEČANA TRODNEVNICA OD 9. DO 11. SVIBNJA S 

POČETKOM U 18.30. 
 

ŽUPA SV. LEOPOLD MANDIĆ, LJUBLJANICA - VOLTINO 

»Crkva izlazi ususret vjernicima koji se 
u duhu pokore trude postići takvu 'nutarnju 
preobrazbu' samim tim što nakon grijeha že-
le ponovno postići onu svetost kojom su se 
prvi put u Kristu zaodjenuli na krštenju. Po-
djeljujući oproste Crkva pozdravlja i gotovo 
majčinskim zagrljajem prihvaća svoju slabu 
i nejaku djecu. Oprost, dakle, nije nekakav 
prečac koji nam omogućuje da izbjegnemo 

nužnu pokoru za grijehe; ona je više čvr-
sti oslonac što ga pojedini vjernici, potpu-
no svjesni vlastitih slabosti pa prema tome 
ponizni, nalaze u mističnomu tijelu Kristo-
vu koje se cijelo 'ljubavlju, primjerom i mo-
litvom trudi oko njihova obraćenja' (Konsti-
tucija Lumen gentium, 11): AAS, 58 (1986), 
str. 632.« [Priručnik o oprostima: odredbe i 
povlastice. Split, 2015.]

NAJAVA ŽUPNOG HODOČAŠĆA U ŽUPU SV. LEOPOLD B. MANDIĆ U DUBRAVI

Povodom dolaska relikvija sv. Leopolda Mandića u Hrvatsku 13. travnja o. g., naša će žu-
pna zajednica hodočastiti u subotu, 16. travnja u župu Sv. Leopold B. Mandić u zagrebačku 
Dubravu. Svečano misno slavlje predvodit će upravitelj naše župe, vlč. Željko Lovrić. Poziva-
mo Vas da se odazovete u što većem broju ovom iznimnom događaju da se kao župna zajed-
nica, na poseban način, preporučimo sv. Leopoldu Mandiću i iskažemo mu štovanje, odanost 
i zahvalnost za sve, po njegovu zagovoru, uslišane molitve.

Detaljnije obavijesti i program pronaći ćete na župnoj web stranici i putem obavijesnog 
plakata na oglasnoj ploči.

OBAVIJEST O VELIKOJ DEVETNICI SV. LEOPOLDU MANDIĆU

U srijedu, 16. ožujka započinje Velika devetnica sv. Leopoldu Mandiću. Tijekom Velike de-
vetnice razmatrat ćemo Božje milosrđe potaknuti mislima i duhovnim preporukama našeg žu-
pnog zaštitnika te moliti devetnicu i litanije sv. Leopoldu Mandiću na zajedničke i osobne nakane.

Detaljnije o programu Velike devetnice pronaći ćete na župnoj web stranici i putem oba-
vijesnog plakata na oglasnoj ploči.

OBAVIJEST ZA EUHARISTIJSKO KLANJANJE TIJEKOM TRAJANJA VELIKE 
DEVETNICE SV. LEOPOLDU MANDIĆU: 16.3. – 11.5.

Od 16. ožujka do 23. ožujka neće biti euharistijskog klanjanja.
Od 30. ožujka do 12. svibnja, euharistijsko klanjanje bit će četvrtkom u 18.30.


