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Bog oduzima grijeh svijeta 
Čovjek, to maleno biće, teži za 
velikim stvarima. Slično su 
tako i Židovi sanjali o 
silnom židovskom 
kraljevstvu (kako to već 
jedan maleni narod može 
sanjati), o tome kako će ih 
Gospodin izbaviti iz ruku 
njihovih neprijatelja i poslati im 
Mesiju koji će uspostaviti židovsko 
kraljevstvo kao najveće na Zemlji. One 
noći, u Egiptu, kad je Bog dao da 
poginu svi egipatski prvorođenci, 
njihova su djeca bila pošteđena. 
Židovima je bilo zapovjeđeno da svaka 
obitelj zakolje janje i njegovom krvlju 
namaže nadvratnik i dovratnike svojih 
kuća. Tako ih je anđeo zatornik 
zaobišao. Nevino janje je poginulo 
umjesto sinova ljudskih. I kasnije, 
tijekom povijesti izabranog naroda, 
janje je bilo najčešća žrtvena životinja.  
A Ivan Krstitelj naviješta kako Bog šalje 
upravo takva Spasitelja, Jaganjca. Ne u 
sili, ne u nametnutom spasenju, ne u 
strahu i trepetu. Nego, Sin je Božji 
Janje, on se predaje za nas jer nas 
ljubi. Tako Bog čini i djeluje. Ne 
sakuplja Bog kamenje koje ljudi 
stoljećima na njega bacaju. Ne 

dopušta da mu nezahvalnost 
ljudska zagorči dušu i srce. 
Ne želi ni pomisliti da bi 
zloća imala posljednju 
riječ. Kad se već ljudi ne 
žele odreći grijeha, kad su 

se već ljudi u svojoj ludosti 
onesposobili da se izbave od 

grijeha i njegovih posljedica, Bog to 
čini umjesto čovjeka. Bog krvlju 
svojega Sina, njegovim predanjem i 
ljubavlju izbavlja čovjeka od grijeha. 
Bog ulaže najvrjednije što ima, svojega 
Sina, da bi nas očovječio, učinio 
slobodnima od grijeha. 
A čime se ja dičim? Gdje je moja 
snaga? Možda u mojem bogatstvu? U 
mojem društvenom položaju? U 
mojem položaju i staležu u Crkvi? U 
časnom imenu moga oca ili majke, 
mojih rođaka? Možda svoje uzdanje 
postavljam u određene političke 
privilegije? Možda je moja snaga u 
časnoj kršćanskoj prošlosti mojih 
predaka? Bog oduzima grijeh svijeta. 
Ne broji tuđe greške. A ja? Otežavam 
li terete drugih ili imam razumijevanja 
za tuđe slabosti kao što Bog ima za 
moje? 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Roka Čopa. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a 

novokršteniku želimo blagoslovljen rast unutar obitelji i župne zajednice! 
 za pokojne Iliju Sušića i Vladu Bengeza, koje smo pokopali prošlog tjedna, i 

druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na vječni život: 
Pokoj vječni... 

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

Kako često vidim veličinu Tvoje ljubavi u tome da mi darivaš sreću, snagu i uspjeh. 
Ali sve češće mogu zapaziti da svojima pripremaš križ, da preko trpljenja nalaze 
Tebe. 
Gospodine, ne molim te za trpljenje. Još uvijek sam preslab da ga ponesem.  
Ali Te molim da u radosti i trpljenju budem povezan s Tobom i uvijek ispunim 
Tvoju volju. Samo Ti znaš što stvarno služi mome spasenju. 
 

Iz: Paul Haschek, Dnevnik moga moljenja

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 15. siječnja Anastazija 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Dragica i Stjepan Galović 

Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; Iv 1,29-34 18,00 + Marija i Stjepan Mužić 

PONEDJELJAK, 16. siječnja Marcel 
 Nema mise 

Heb 5,1-10; Ps 110; Mk 2,18-22 

UTORAK, 17. siječnja Antun, opat 
18,00 Kolektivna 

Heb 6,10-20; Ps 111; Mk 2,23-28 

SRIJEDA, 18. siječnja Margareta 
18,00 + ob. Vidović 

Heb 7,1-3.15-17; Ps 110; Mk 3,1-6 

ČETVRTAK, 19. siječnja Makarije 
18,00 + ob. Kristić 

Heb 7,25 – 8,6; Ps 40,7-10.17; Mk 3,7-12 

PETAK, 20. siječnja Fabijan i Sebastijan 
18,00 Kolektivna 

Heb 8,6-13; Ps 85; Mk 3,13-19 

SUBOTA, 21. siječnja Agneza 
18,00 

Za ozdravljenje Zlatka i 
Zvonimira Heb 9,2-3.11-14; Ps 47; Mk 3,20-21 

NEDJELJA, 22. siječnja Vinko 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Marija i Jakob Ivček 

Iz 8,23b- 9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 18,00 + Božidar i ob. Račić 



PASTORALNO IZVJEŠĆE NAŠE ŽUPE ZA 2016. GODINU 
 

OSNOVNI PODACI 

Stanovnika:  12.500 
od toga: katolika:  7.000 
ostalih:  5.500 
 

MATIČNE KNJIGE 

- sakrament krštenja primilo je 26 
krštenika (izdane su još i 23 suglasnosti 
za krštenje izvan Župe); 

- sakrament euharistije prvi put su primile 
54 osobe (sada imamo 67 kandidata za 
prvu pričest); 

- sakrament krizme primile su 44 osobe 
(sada imamo 64 kandidata); 

- sakrament ženidbe sklopila su 3 para; 
- umrlo je 75 župljana, od kojih je 

sakramente primilo njih 13; od 
preostalih 60 zna se da je bez 
sakramenata umrlo 33, za 21 se ne zna, 
a 7 je umrlo naglom smrću 

U usporedbi s 2015., u 2016. godini bilo 
je: 6 krštenika VIŠE, vjenčan je 1 par VIŠE, 
a umrlih je 8 VIŠE. Ove je godine dakle 
ukupno 49 umrlih VIŠE nego krštenih. 
 

PASTORAL BOLESNIKA 

Svakog prvog petka u mjesecu 
sakramente je primalo 14 starijih i 
nemoćnih župljana, a bolesničko 
pomazanje primilo je 118 župljana.  
 

CARITAS 

Župni Caritas prošle je godine organizirao 
4 akcije skupljanja hrane i higijenskih 
potrepština za 22 obitelji iz naše Župe, te 
dvije prodajne akcije. 
 

MISA I PRIČEST 

Prosječan broj polaznika misa: nedjeljom 
700, radnim danom 70, a na zornicama 
110. Podijeljeno je ukupno 32850 pričesti, 
2 tisuće više nego 2015. godine. 

BLAGOSLOV OBITELJI 

Ove je godine na popisu za božićni 
blagoslov 1460 obitelji (stanje na dan 20. 
prosinca 2016.), dok je 2015. godine bilo 
upisano 1520 obitelji. 
 

FINANCIJE 

Prema sadašnjem broju obitelji 
(domaćinstava) ove Župe i zbroju 
godišnjih novčanih priloga, svaka je obitelj 
u 2016. godini prosječno za Župu i 
Nadbiskupiju darovala 43,56 kuna (tzv. 
obiteljski dar ili lukno), nedjeljna milostinja 
iznosila je 90,07 kuna, a prosječni dar 
prigodom blagoslova obitelji (2015.-2016.) 
59,49 kuna.  
Ukupni prosječni godišnji prilog - po 
obitelji – iznosi dakle: 193,12 kuna, ili 
16,09 kuna mjesečno, ili 52 lipe dnevno (3 
lipe više nego lani!). 
Hvala svima. Župa nema drugih prihoda 
osim darova svojih župljana. 
 

DJECA POMAŽU DJECI 
 

Crkva od nas traži da pomognemo djeci 
shvatiti da su i oni misionari, suodgovorni 
za propovijedanje Radosne vijesti.  
Blagdan Bogojavljenja posvećen je 
Papinskom misijskom Djelu sv. djetinjstva, 
koje se sastoji od ''dva stupa'': molitve i 
materijalne žrtve. Oba se koriste kako bi 
se pomoglo duhovne i materijalne 
potrebe djece diljem svijeta: izgradnju 
škola, sirotišta, bolnica, kako bi se 
pomoglo djeci u azilu, djeci na župama i u 
različitim pokretima i udrugama.  
Tim povodom na blagdan Bogojavljenja, 6. 
siječnja, prikupili smo 1900 kuna za Djelo 
svetog djetinjstva. Hvala svima!  

više na: www.misije.hr 



ŽUPNI OGLASI – 15. siječnja 2017. 
 

U povodu 25. obljetnice međunarodnog 
priznanja Republike Hrvatske kardinal 
Josip Bozanić danas predvodi 
euharistijsko slavlje u zagrebačkoj 
katedrali, s početkom u 10 sati. 

 

Oni župljani koji se nisu ranije prijavili ili 
nisu bili kod kuće na dan blagoslova 
obitelji, mogu se javiti za naknadni 
termin blagoslova, u subotu, 21. 
siječnja.  
Blagoslov započinje u 10 sati, a završava 
oko 18 sati. 

 

Od sutra se nastavlja župna kateheza za 
prvopričesnike i krizmanike. 

 

Župni ured je otvoren od utorka do 
petka, od 17 do 17,45 sati. 

 

Zajednica mladih poziva vas na novi 
ciklus kateheza i susreta, srijedom u 20 
sati. Veselimo se vašem dolasku! 

 

Dođite na euharistijsko klanjanje 
četvrtkom, od 17 do 18 sati. 

 

Mjesečni susret Hrvatske schönstattske 
obitelji održat će se u subotu, 21. 
siječnja, nakon mise u 18 sati. 

 

Proba Dječjeg zbora je subotom u 14 
sati. Uključite djecu koja vole pjevati ili 
znaju nešto svirati. Zbor mladih i 
Mješoviti zbor trajno su otvoreni novim 
članovima. Pridružite se i učinite nešto 
lijepo Isusu za ljubav! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Molitvena osmina 
za jedinstvo kršćana 

U okviru Molitvene osmine za jedinstvo 
kršćana koja se ove godine održava pod 
geslom „Pomirenje – ljubav nas Kristova 
obuzima" (usp. 2Kor 5, 14-20) od 18. do 
25. siječnja, održat će se 33. ekumenski 
hod po crkvama grada Zagreba. 
Domaćin prve postaje u srijedu 18. 
siječnja u 19 sati bit će Katolička Crkva, a 
molitva će se održati u rimokatoličkoj 
Župi sv. Petra, u Vlaškoj 93. U četvrtak 19. 
siječnja također u 19 sati molitva će se 
održati u prostoru Reformirane crkve 
Zagreb, Našička 20 (Staglišće). 
Središnje ekumensko slavlje održat će se 
u nedjelju 22. siječnja u 19 sati u 
Baptističkoj Crkvi u Radićevoj 30.  
U ponedjeljak, 23. siječnja, u 19 sati 
molitva će biti u sabornom hramu 
Preobraženja Gospodnjega na Cvjetnom 
trgu, a domaćin će biti Srpska 
pravoslavna Crkva. Posljednja postaja 
ekumenskog hoda bit će u srijedu, 25. 
siječnja, u grkokatoličkoj konkatedrali, 
Ćirilometodska 1, u 19 sati. 
Priručnik za Molitvu za jedinstvo kršćana 
u molitvenoj osmini i tijekom cijele 2017. 
godine, koji je u hrvatskom prijevodu 
objavilo Vijeće HBK-a za ekumenizam i 
dijalog i izdavačka kuća Kršćanska 
sadašnjost, u tiskanom obliku može se 
nabaviti u knjižarama Kršćanske 
sadašnjosti, a u elektroničkom obliku 
dostupan je na i našoj web stranici. 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 

T: 01/ 6050 444  F: 01/ 4103 010  M: 091/ 7362 094  IBAN: HR34 2340009 1110672315 
Župni ured: utorak – petak, 17 – 17,45 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 450 kom. 


