
OGLASI

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

Na drugu nedjelju u veljači slavi se 
Svjetski dan braka. Čestitamo svim 
bračnim parovima, te molimo da cijelo 
naše društvo sve bolje prepoznaje 
vrijednost i svetost crkvenog braka. 
 

Zajednica mladih poziva na susrete 
mladih utorkom, u 20,30 sati. 
 

Župni ured otvoren je od utorka do 
petka, nakon mise. 
Euharistijsko klanjanje je četvrtkom 
nakon mise. 
 

Biblijska zajednica okuplja se petkom u 
19 sati. 
 

Povodom Svjetskog dana bolesnika, 
koji se slavi na blagdan Gospe Lurdske, 
pozivamo bolesnike u subotu, 19. veljače, 
od 8 sati, na susret s medicinskim 
osobljem, uz mjerenje tlaka i šećera u 
krvi.  

Slavlje bolesničkog pomazanja bit će 
pod misom u 10 sati. 
 

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

U srijedu, 23. veljače, održat će se 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

Korizma započinje na Pepelnicu ili Čistu 
srijedu, 3. ožujka. Mise će u našoj kapeli 
biti u 10, 17 i u 18,30 sati.  
 

Prilog za nedjeljnu milostinju i prilog za 
stradale u potresu možete staviti u 
košarice ispred ulaza u Župni ured. 
 

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

Blago čovjeku koji uživa u zakonu 

Gospodnjemu, o zakonu njegovu  

misli dan i noć  (Ps 1, 1-2).
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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 



 

 

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije 
 

Obiteljsko savjetovalište CZN-a namijenjeno je obiteljima i pojedincima koji imaju osobnih, 
bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, 
a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Zaposlenici Savjetovališta su psiholog, duhovni asistent i 
socijalna radnica: 
 

E: savjetovaliste.psiholog@czn.hr 
M: 098 40 85 35 – klinički psiholog, psihoterapeut 
 

E: savjetovaliste.duhasistent@czn.hr 
M: 098 40 85 37 – duhovni asistent, logoterapeut 
 

E: savjetovaliste.djeca@czn.hr.  
M: 099 23 91 610 – socijalna radnica, ADI savjetnik (za rad sa djecom) 
 

Savjetovalište nudi pomoć u oblikovanju kvalitetnijeg života pojedinaca, bračnih parova i 
obitelji temeljem kršćanskih i općeljudskih vrijednosti kroz individualne, partnerske i grupne 
tretmane, nastojeći oko otklanjanja poteškoća i problema koji uznemiruju ili otežavaju život 
pojedinca ili obitelji. Cilj savjetovanja je suočavanje s problemima i krizama. Pri tome se metoda 
rada prilagođava konkretnoj osobi i vrsti problema. U procesu savjetovanja pomaže se osobi u 
upoznavanju samog sebe, prihvaćanju stvarnosti, uočavanju i mijenjanju štetnog ponašanja, te 
pronalasku resursa zdravlja kako bi bili u miru sa sobom i drugima. 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 13. veljače Katarina Ricci 7,30 + Konstantin i Jelena, ob. Kovač i Fleten 

VI. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 + Milan Krešo 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Lucija, Marijan i Ratko Barjašić 

Jr 17,5-8; Ps 1,1- 6; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 18,30 + Eugen 

PONEDJELJAK, 14. veljače Valentin 
 Nema mise. 

Jak 1,1-11; Ps 119,67.68.71.75.76; Mk 8,11-13 

UTORAK, 15. veljače Onezim 
18,30 Kolektivna 

Jak 1,12-18; Ps 94,12-13a.14-15.18-19; Mk 8,14-21 

SRIJEDA, 16. veljače Julijana 
18,30 + ob. Miličević i Golenko 

Jak 1,19-27; Ps 15,2-3a.3bc-4.5; Mk 8,22-26 

ČETVRTAK, 17. veljače Sedam sv. osnivača 
18,30 + ob. Linardić 

Jak 2,1-9; Ps 34,2-7; Mk8,27-33 

PETAK, 18. veljače Franjo Regis Clet 
18,30 Kolektivna 

Jak 2,14-24.26; Ps 112,1-6; Mk 8,34-9,1 

SUBOTA, 19. veljače Konrad 7,30 + Maria i Franz 

Jak 3,1-10; Ps 12,2-5.7-8; Mk 9,2-13 10,00 Za duhovno, duševno i tjelesno zdravlje 

NEDJELJA, 20. veljače Franjo i Jacinta 7,30  

VII. NEDJELJA KROZ GODINU 
8,45 Na nakanu 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15  

1Sam 26, 2-23; Ps 103; 1Kor 15, 45-49; Lk 6,27-38 18,30 + Stjepan Jukić 

Adresa: Babonićeva 121, Zagreb. 
Radno vrijeme za stranke:  
ponedjeljkom, utorkom,  
srijedom i petkom: 8 – 16 sati;  
četvrtkom: 10 – 18 sati 


