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MARIJA – POČETAK BOLJEGA SVIJETA 

 
 

„Bez Marije zvijezde mora, bez Marije 

nade čovječanstva, bez Marije „zore 

naše svagdanje“, koja je „početak 

boljega svijeta“ (mundi melioris 

origo), čovječanstvo bi utonulo u 

gluhu noć beznađa, ljudi bi se izgubili 

bez orijentira i živjeli bez smisla. No, 

Marija nije „izmišljena utjeha“, već 

stvarno darovana nada. Jer, u nju su 

položena nebeska obećanja, a po 

njezinoj spremnosti i velikodušnom 

pristanku „neka mi bude“ ostvarene su 

Božje nakane i nada čovječanstva. A 

nada je uvijek bila i ostala pogon 

života, osiguranje budućnosti, most 

nad ponorom i vjerni saveznik protiv 

smrti i nestanka.“ (Iz propovijedi 

mons. Želimira Puljića, zadarskog 

nadbiskupa i predsjednika HBK, 

održane u Vepricu 7. rujna 2019. 

godine) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

SVETA MISA I ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POČETAK 
NOVE ŠKOLSKE  I VJERONAUČNE GODINE 

NEDJELJA, 20. RUJNA U 9 i 19 SATI  



SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
Nedjeljom: 7:30, 9, 10, 11:30 i 19 sati 

Radnim danom: 7, 8 i 19 sati 

 

UREDOVNO VRIJEME 
Župni ured: 

Radnim danom: 9 – 12 i 16 – 17:45 sati 

Subotom i nedjeljom: ne ureduje! 

 

Duhovna knjiga: 

Radnim danom: 18:30 – 19:30 sati 

Nedjeljom: 7 – 12 i 18:30 – 19:30 sati 

 

ISPOVIJEDANJE 
Za vrijeme svake svete mise u crkvi 
 

KRŠTENJA 
Kateheza za roditelje i kumove: petkom 

uoči dana krštenja u 18 sati 

Slavlje: subotom i nedjeljom u 12 sati 
 

VJENČANJA 
Subotom ili po dogovoru. Prijaviti 

vjenčanje najmanje mjesec dana prije 
 

MINISTRANTSKI SUSRETI 
Subotom u 11 sati 
 

FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA) 
Četvrtkom u 20:15 sati 
 

MOLITVENA VEČER ZA BOLESNIKE 
I SAKRAMENT BOLESNIČKOG 
POMAZANJA 
Prva subota u mjesecu u 18:30 sati 
 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED 
(OFS) 
Prva nedjelja u mjesecu u 17 sati 
 

ZAJEDNICA "VJERA I SVJETLO" 
Treća nedjelja u mjesecu u 16 sati 
 

ŽUPNI CARITAS 
Srijedom od 17:30 do 19 sati 
 

PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI 
• Zbor "Antić": utorkom u 20 sati 

• Mješoviti zbor: četvrtkom u 20 sati 

• Zbor mladih: petkom u 20 sati 

• Dječji zbor: subotom u 11 sati 

PASTORALNE AKTIVNOSTI 

 
MARIJANSKA POBOŽNOST 
 

Krunica - svaku večer prije 

sv. mise, u 18:30 sati.  

Gospin dan i posveta BDM 

– svake prve subote u 8:30 

sati. 

 
EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
 

Svakog prvog četvrtka u mjesecu  

je cjelodnevno klanjanje 

Zajedničko euharistijsko klanjanje 

je svakog četvrtka poslije večernje 

sv. mise u 19 sati. 

 
 

ANTIĆEV PRVI ČETVRTAK 
 

Svakog prvog četvrtka je 

Antićeva večer, u čast Sluge 

Božjega fra Ante Antića, s 

početkom u 19 sati.  

 
PRVI PETAK U ČAST SRCU ISUSOVU 
 

Svakog prvog petka u svetištu je 

pobožnost u čast Srcu Isusovu 

(prigoda za ispovijed). Prije večernje 

sv. mise pobožnost Srcu Isusovu.  

 
PRVA SUBOTA: 
DUHOVNA OBNOVA ZA BOLESNIKE 
 

Svake prve subote u svetištu je duhovna 

obnova za bolesnike. Program započinje u 18:30 

sati: nagovor, sv. Misa te klanjanje pred 

Presvetim i molitva za ozdravljenje, bez podjele 

bolesničkog pomazanja. 

 
ŽUPNI CARITAS 
 

Naš župni caritas je osnovan u 

svrhu promicanja djelotvorne 

kršćanske ljubavi 

najpotrebnijima u župi. 

 

Primanje stranka: 

srijedom od 17:30 do 19 sati. 

 

Svoje novčane priloge za Caritas možete ostaviti 

u caritasovu škrabicu u Duhovnoj knjizi ili 

donijeti u caritasov ured. 
 



SPOMEN – SLAVLJE UBIJENOJ BRAĆI 

 

U petak, 4. rujna u 19 sati slavimo sv. misu za mučenike 

Provincije među kojima su i dvojica iz našeg samostana pok. fra 

Matej Vodanović i fra Serafin Raić čije se 73. obljetnice 

mučeničke smrti sjećamo toga dana. 
 

 

ZAVJETNO HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU  
 

 

 

U subotu i nedjelju, 12. i 13. rujna je 289. zavjetno hodočašće vjernika 

grada Zagreba u Mariju Bistricu. Zbog epidemioloških mjera ove godine 

neće biti organiziranog odlaska iz naše župe autobusom, ali pozivamo sve na 

ovo hodočašće pješice ili osobnim automobilima. 

Hodočasnici pješaci kreću iz Zagreba: 1. Od katedrale preko Sljemena u 

05:00 sati; 2. Iz Čučerja preko Laza (sv. misa u Čučerju u 10:30 sati); 3. Od 

Sesveta preko Laza (sv. misa u Sesvetama u 09:00 sati). 

 

BLAGDAN UZVIŠENJA SV. KRIŽA 

(ponedjeljak, 14. rujna)  
 

Križ je mjesto Kristove pobjede. Na njemu je Božji Sin osudio »kneza 

ovoga svijeta« i razorio zloću grijeha. Sa svoga križa privukao je k sebi 

sve grješnike i objavio ljubav Boga Oca koji ga je poslao. Izdišući na 

njemu otvorio nam je put u vječni život. 
 

Na blagdan Uzvišenja sv. križa poslije večernje sv. mise 

pobožnost čašćenja svetoga križa 

 
 

SV. ISPOVIJED ZA DJECU – OSNOVNOŠKOLCE  
 

U subotu, 19. rujna u 10 sati za svu djecu iz župe sveta ispovijed, povodom 

početka nove školske i vjeronaučne godine. Pomireni u svetom sakramentu, 

snagom Božje ljubavi, postojano hodimo naprijed u život. 
 

 

 

PRVA SUBOTA 
 

Svake prve subote u Svetištu je dan posvećen BDM i brizi za bolesnike.  U 08:30 sati 

Gospina krunica, poslije koje je sv. misa u 09:00 sati i posveta Majci Božjoj. Večernji 

program za bolesnike započinje u 18:30 sati: nagovor, sv. misa te klanjanje pred 

Presvetim i molitva za ozdravljenje. Zbog epidemioloških mjera nema podjele 

bolesničkog pomazanja. 

 

SAKRAMENATI ZA ODRASLE  
 

Odrasli koji nisu primili svete sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, 

krizmu, pričest), mogu se do početka mjeseca listopada prijaviti u župni ured. 

Kateheze započinju 8. listopada u 20:30 sati, a završavaju podjelom sv. 

sakramenata pred Uskrs.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZA NAŠU DJECU I MLADE 
 

 

Djeca koja žele postati ministranti, službenici Božjeg oltara, mogu se 

prijaviti u ministrantsku zajednicu naše župe. Ministrantski su susreti 

subotom u 11 sati. Pridružite nam se! 
 
 

Srednjoškolci i studenti mogu se upoznati s druženjima mladih u župi – 

Frama, koji žele po primjeru sv. Franje Asiškoga slijediti Isusa Krista.  

Susreti se održavaju četvrtkom od 20:15 sati. Svi mladi su dobrodošli! 
 

Pozivamo sve koji vole pjevati da se prijave u naše pjevačke zborove, 

kako bi nedjeljno zajedništvo uz Gospodina bilo svečanije. „Tko lijepo 

pjeva, dvostruko moli!“ sv. Augustin 

 
 
 

CJELODNEVNO KLANJANJE 
 

Svaki prvi četvrtak u mjesecu – cjelodnevno klanjanje 

u našoj crkvi. Nakon mise u 8:00 sati bit će izložen 

Presveti Oltarski Sakrament do 18:00 sati, nakon čega će 

biti završna molitva i blagoslov s Presvetim do 18:30 sati. 
„Među svim pobožnostima, klanjanje Isusu u Presvetom 

Sakramentu prva je poslije sakramenata, Bogu je najdraža, a nama 

najkorisnija.“ Sv. Alfonz M. Liguori 

 

DOVRŠETAK IZGRADNJE NAŠE CRKVE 
 

Pozivamo i molimo, dragi vjernici, da sudjelujemo u 

dovršetku izgradnje naše crkve, prema svojim 

mogućnostima, na čemu vam od srca zahvaljujemo. 

Subotom u 19:00 sati slavimo sv. misu za sve 

dobročinitelje. 
 

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 21000 SPLIT, 

IBAN HR30 23400091510663818,Opis: Za dovršenje crkve M.B. Lurdske u Zagrebu. 

Za inozemne donatore: SWIFT CODE: PBZGHR2X 
 

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

Izdaje: Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35 – Zagreb; tel./fax: (01)466-0555 

www.gospa-lurdska.hr / info@gospa-lurdska.hr 

SLAVLJE SVETE POTVRDE 
 

Ove godine, zbog novonastale situacije vezane uz širenje virusa COVID-19, slavlje 

svete potvrde u našoj župi je odgođeno. 

Novi termin slavlja svete potvrde bit će u subotu 3. listopada. 

 

Vjeronauk za naše krizmanike započinje u ponedjeljak 7. rujna u 19:30 sati, 

prema rasporedu grupa kakav je bio i do sada. Dolazak na vjeronauk je obvezan. 

 

 

http://www.gospa-lurdska.hr/
mailto:info@gospa-lurdska.hr

