
OGLASI

Na treću nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za sve naše 
bolesnike. Preporuka: 
KRUNICA MAJCI OD ZDRAVLJA 
O Gospođo moja, sveta Marijo! 
Čudotvorna Gospo od Zdravlja, Tvojoj 
blagoslovljenoj zaštiti i posebnoj skrbi 
preporučujem danas i uvijek svoju dušu, 
tijelo, sve što imam i posjedujem, a 
posebno kraj svog života; sve na slavu 
Isusovu i spasenje moje duše. (bitno.net) 
 

Pod geslom Vidjesmo gdje izlazi zvijezda 
njegova pa mu se dođosmo pokloniti (Mt 
2, 1–12), u utorak započinje Svjetska 
molitvena osmina za jedinstvo kršćana. 
Molimo zajedno s Isusom „da svi budu 
jedno“. Misa će kod nas biti u 18,30 sati. 
Iz epidemioloških razloga Crkve 
zagrebačkog područja pozivaju sve 
kršćane da se molitvi za jedinstvo 
pridruže na individualnoj razini, u svojim 
domovima i sa svojim obiteljima, 
koristeći ponuđene molitvene materijale, 
koje možete pronaći na Facebook i web 
stranici naše Župe. 
 

Svagdanja misa: od utorka do petka, u 
18,30 sati, subotom u 7,30 sati. 
Župni ured otvoren je od utorka do 
petka, nakon mise. 

Četvrtkom i dalje nema klanjanja. 
 

U subotu, 22. siječnja, od 9 do 10 sati, 
održat će se novi susret učenika do 4. 
razreda. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebnu košaricu ispred ulaza u 
Župni ured ili u kapelici, kod slike Majke 
Božje. 
Tijekom 2021. godine, u kampanji 
Zagrebačke nadbiskupije za pomoć 
stradalima u potresu, prikupili smo 8.745 
kuna. Hvala svima! A Bog neka svakog 
darovatelja obilno blagoslovi! 
Prikupljanje pomoći nastavlja se do 
daljnjega. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Marko BOROVEC iz Zagreba (sin 
Zdravka i Anice dj. Deak), rkt., i Brigita 
BOROVEC dj. Ostreš iz Zagreba (kći 
Stjepana i Bernarde dj. Astaloš), rkt. 
 

Prilog za nedjeljnu milostinju možete 
staviti u košaricu kod ulaznih vrata. 
 

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

Zahvaljujemo svima koji ste i u ovim posebnim okolnostima primili službenika Crkve u svoj dom, 
da bismo zajedno Bogu zahvalili što nas je čuvao tijekom pandemije i potresa i molili ga za više 
vjere i pouzdanja. Posebno smo se u zajedničkoj molitvi spomenuli svih oboljelih od korone i 
zdravstvenog osoblja koje već skoro dvije godine odgovorno za njih brine. 
Zahvaljujemo i na vašem daru za potrebe naše Župne zajednice i središnjih ustanova Zagrebačke 
nadbiskupije. Naime, Župa se financira isključivo prilozima svojih vjernika, od kojih podmiruje 
svoje financijske obveze: za nagrade svećenicima u župi i ostalim crkvenim suradnicima, te 
prigodne nagrade za pastoralnu pomoć, zatim za potrebe bogoslužja, pastorala, režijske 
troškove, ostale troškove za župnu kuću i domaćinstvo, za redovito održavanje crkvenih zgrada, 
obveze Župe prema Nadbiskupiji, te djelovanje župnoga Caritasa. 
Na popisu za blagoslov bilo je, na dan 19. prosinca 2021., 1393 obitelji, dok je 2020. godine bilo 
upisano 1370 obitelji. U ovim okolnostima blagoslov je primilo 917 obitelji (65,83 %). Oni župljani 
koji nisu bili kod kuće na dan blagoslova obitelji, ili su morali biti u samoizolaciji, mogu se javiti 
za naknadni termin blagoslova, u subotu, 22. siječnja.
 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 16. siječnja Marcel 7,30 + Marija Kukuruzović 

II. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 Za zdravlje Marte 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Paula i Stipo Janković,+ ob Jelić 

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 

PONEDJELJAK, 17. siječnja Antun Opat 
 Nema mise. 

1Sam 15,16-23; Ps 50; Mk 2,18-22 

UTORAK, 18. siječnja Margareta 
18,30 Kolektivna 

1Sam 16,1-13; Ps 89; Mk 2,23-28 

SRIJEDA, 19. siječnja Makarije 
18,30 + Dane Peršić 

1Sam 17,32-33.40-51; Ps 144,1.2.9-10; Mk 3,1-6 

ČETVRTAK, 20. siječnja Sebastijan 
18,30 + Frane Milčetić, svećenik 

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Ps 56; Mk 3,7-12 

PETAK, 21. siječnja Agneza 
18,30 Kolektivna 

1Sam 24,3-21; Ps 57; Mk 3,13-19 

SUBOTA, 22. siječnja Vinko 
7,30 + ob. Maras i Zović 

2Sam 1,1-4.11-27; Ps 80; Mk 3,20-21 

NEDJELJA, 23. siječnja Emerencijana 7,30 + ob. Srpak 

NEDJELJA BOŽJE RIJEČI 
8,45 + Nada i Dujo Smokrović 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Ratko Barjašić 

Neh 8,2-4.5-6.8-10; Ps 19; 1Kor 12,12-30; Lk 1,1-4; 4,14-21 18,30 + Marija i Jakob Ivček 

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 

 


