
OGLASI

Danas slavimo blagdan Krštenja 
Gospodinova. Ovom nedjeljom završava 
božićno vrijeme, a ujedno započinje 
vrijeme kroz godinu. Nakon toga možete 
raskititi borove. 
 

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

Blagoslov obitelji odvija se prema 
objavljenom rasporedu. Blagoslov 
započinje svagdanom u 9 sati, nedjeljom 
u 14 sati, te završava najkasnije u 20 sati. 
Sve ostale informacije potražite na 
zasebnom listiću s rasporedom 
blagoslova.  
Kako je već unaprijed dogovoreno, u ime 
Župe na blagoslov dolaze vlč. Vlado 
Mikšić, i trajni đakon vlč. Željko 
Kovačević. Umjesto župnika njima će se 
pridružiti vlč. Božo Šutalo, trajni đakon, i 
preč. Vlado Razum, rektor crkve Corpus 
Domini. 
Oni koji se nisu ranije prijavili ili neće biti 
kod kuće na predviđeni dan, a žele 
primiti blagoslov, mogu se javiti za 
naknadni termin, 15. ili 22. siječnja. 
 

Svagdanja misa: od utorka do petka, u 
18,30 sati, subotom u 7,30 sati. 

Župni ured bit će otvoren od utorka do 
petka, nakon mise. 
Klanjanje četvrtkom bit će nakon mise. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u utorak, 11. siječnja, nakon mise. 
Pozivamo i druge župljane koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu deseticu 
krunice za izgradnju naše Župne crkve da 
se pridruže. 
 

U subotu, 15. siječnja, od 9 do 10 sati, 
održat će se novi susret učenika od 5. do 
7. razreda. 
 

Na treću nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za sve naše 
bolesnike. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebnu košaricu ispred ulaza u 
Župni ured ili u kapelici, kod slike Majke 
Božje. 
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) možete donijeti u 
Župni ured ili uplatiti na žiroračun Župe, 
IBAN: HR3423400091110672315. 
 

Ti si Sin moj, ljubljeni!  

U tebi mi sva milina! (Lk 3,22) 
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Molitva za širenje Kristovog miomirisa 
 

Dragi Isuse, 
pomozi mi da posvuda širim  
miomiris tvoje ljubavi. 
Preplavi mi dušu svojim Duhom  
i svojim životom. 
Prožmi cijelo moje biće, tako da moj 
život bude samo odsjaj tvoga života. 
Obasjaj me svojim svjetlom, 
da svatko koga sretnem  
osjeti tvoju prisutnost u mojoj duši. 
Neka podigne pogled i ne vidi mene, 
nego samo tebe, Isuse! 
 
 

Ostani sa mnom, da svijetlim kao ti  
i da postanem svjetlo drugima. 
To će svjetlo, Isuse, dolaziti od tebe, 
a ne od mene; ti ćeš svijetliti drugima. 
Daj da te slavim onako  
kako ti najviše voliš 
- obasjavajući ljude oko sebe. 
Daj da propovijedam bez propovijedanja: 
ne riječima, nego primjerom, privlačnom 
snagom, ljubaznim utjecajem svojih 
djela, očitom puninom ljubavi, 
kojom moje srce gori za tebe. Amen! 

bl. John Henry Newman 

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 9. siječnja  7,30 + Dragica i Stjepan Galović 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 
8,45 + Mijo Jolić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Marko Benak 

Iz 40,1-11; Ps 104; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-22 18,30  

PONEDJELJAK, 10. siječnja Agaton 
 Nema mise. 

1Sam 1,1-8; Ps 116,12-19; Mk 1,14-20 

UTORAK, 11. siječnja Teodozije 
18,30 Kolektivna 

1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mk 1,21-28 

SRIJEDA, 12. siječnja Bernard 
18,30 + Ružica Balen 

1Sam 3,1-10.19-20; Ps 40,2.5.7-10; Mk 1,29-39 

ČETVRTAK, 13. siječnja Veronika 
18,30 + Viktor i Antonija Pokupec 

1Sam 4,1-11; Ps 44,10-11.14-15.24-25; Mk 1,40-45 

PETAK, 14. siječnja Feliks 
18,30 Kolektivna 

1Sam 8,4-7.10-22a; Ps 89,16-19; Mk 2,1-12 

SUBOTA, 15. siječnja Mavro 
7,30 + Alida Valić-Pešut 

1Sam 9,1-4.17-19; 10,1a; Ps 21,2-7; Mk 2,13-17 

NEDJELJA, 16. siječnja Marcel 7,30  

II. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45  

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15  

Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-8a.9-10ac; 1Kor 12,4-11; 
 Iv 2,1-12 

18,30 + ob. Miličević i Golenko 

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

T: 01/ 6050 444  M: 091/ 4434 300  IBAN: HR3423400091110672315 
Župni ured: utorak – petak, 19 – 19,30 sati  Župnik: Antun Vukmanić 

 


