
OGLASI

Blagoslov obitelji odvija se prema 
objavljenom rasporedu. Blagoslov 
započinje svagdanom u 9 sati, nedjeljom 
u 14 sati, te završava najkasnije u 20 sati. 
Do tri Kralja na blagoslov ide samo 
župnik s pratiteljima, a drugi svećenici 
pridružit će se nakon toga.  
Oni koji se nisu ranije prijavili ili neće biti 
kod kuće na predviđeni dan, a žele 
primiti blagoslov, mogu se javiti za 
naknadni termin. 
 

Na prvu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za duhovna zvanja. 
 

Blagoslov vode bit će uoči Bogojavljenja,  
u utorak, 5. siječnja, na početku mise u 
18,30 sati. Ponesite sa sobom od kuće 
posudu (bocu) napunjenu vodom, 
primjereno vašim godišnjim potrebama 
te, odvojeno, malo soli. 
 

Na svetkovinu Bogojavljenja ili Sveta tri 
kralja obilježava se Dan Djela svetog 
djetinjstva, dječjeg misijskog djela. 
Uključimo se molitvom i darovima! Mise 
će biti u 8, 9,30 i 11 sati. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u nedjelju, 10. siječnja, u 10 sati. 

Pozivamo i druge župljane koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu deseticu 
krunice za izgradnju naše Župne crkve da 
se pridruže. 
 

Na drugu nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za sve naše 
obitelji. 
 

U nedjelju nakon Bogojavljenja slavimo 
blagdan Krštenja Gospodinova. Tom 
nedjeljom završava božićno vrijeme, a 
ujedno započinje vrijeme kroz godinu. 
Nakon toga možete raskititi borove. 
 

Župni ured ponovno se otvara 12. 
siječnja. 
 

Pri izlasku iz crkve možete uzeti redoviti 
katolički tisak: Glas koncila, Mak i 
ostalo. 
Prilog za nedjeljnu milostinju možete 
staviti u košaricu kod ulaznih vrata. 
Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebnu „škrabicu“. Hvala! 
Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar ili 
lukno, redovina i sl.) možete uplatiti na 
žiroračun Župe, IBAN: 
HR3423400091110672315.
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Pomoć stradalima u potresu 
 

Nakon što su već mnogi vjernici dali svoj 
osobni doprinos, Župni Caritas pokreće 
zajedničku akciju prikupljanja novčane 
pomoći za stradale u potresu na području 
Sisačko - moslavačke županije, te poziva sve 

župljane koji su u mogućnosti na uplatu novčanog dara. 
Novac će se moći staviti u posebnu košaricu na izlazu iz škole kod svake sv. mise od 
nedjelje 3. siječnja do nedjelje 10. siječnja. Prikupljena sredstva uplatit ćemo u 
ponedjeljak, 11. siječnja, na račun Caritasa Sisačke biskupije, a svoj prilog možete 
uplatiti i izravno: HR1024070001100357106, poziv na broj: 29-2020.  
Za sada se neće organizirati prikupljanje pomoći u naravi jer je prikupljeno dovoljno 
sredstava. 
Hvala unaprijed svim darovateljima. 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb – Trnjanska Savica 
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KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 3. siječnja Presveto ime Isusovo 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU 11,00 + ob. Zaninović i Gracin 

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1, 3-6.15-18; Iv 1, 1-5.9-14 18,30 + Miroslav Pavlinić 

PONEDJELJAK, 4. siječnja Anđela Folinjska 
18,30 + ob. Butigan 

1Iv 3,7-10; Ps 98; Iv 1,35-42 

UTORAK, 5. siječnja Eduard 
18,30 Kolektivna 

1Iv 3,11-21; Ps 100; Iv 1,43-51 

SRIJEDA , 6. siječnja  8,00  

BOGOJAVLJENJE. TRI KRALJA 9,30 + Matija i Martin Džaja 

Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 11,00 + Ivan i ob. Pantelić 

ČETVRTAK, 7. siječnja Rajmund 
18,30 + Mila, Stanko i ob. Sopta 

1Iv 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25 

PETAK , 8. siječnja Kolektivna 
18,30 Kolektivna 

1Iv 4,7-10; Ps 72; Mk 6,34-44 

SUBOTA, 9. siječnja Hadrijan 
7,30 

+ Marko Benak 

1Iv 4,11-18; Ps 72; Mk 6,45-52 + Ivan Sušilović, sprov. 

NEDJELJA, 10. siječnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 11,00 + Dragica i Stjepan Galović 

Iz 55,1-11; Iz 12,2-3.4b-6; 1Iv 5,1-9; Mk 1,7-11 18,30 + Marko i Veronika Lopandić 


