
OGLASI 

Blagoslov obitelji odvija se prema 
predviđenom rasporedu. Blagoslov 
započinje svagdanom u 9 sati, nedjeljom 
u 14 sati, te završava najkasnije u 20 sati.  
Sve ostale informacije potražite na 
listiću s rasporedom blagoslova. Uvijek 
se možete javiti za naknadni termin 
blagoslova, 14. ili 21. siječnja. 
 

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

Danas slavimo blagdan Krštenja 
Gospodinova. Mise su po redovnom 
nedjeljnom rasporedu. Ovom nedjeljom 
završava božićno vrijeme, a ujedno 
započinje vrijeme kroz godinu.  
Od sutra možete raskititi borove. 
 

Biblijska zajednica okuplja se 
ponedjeljkom od 19,45 sati. 
 

Župna kateheza za prvopričesnike i 
krizmanike nastavlja se u utorak, 17. 
siječnja. 
 

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

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

Župni ured: tijekom blagoslova obitelji 
od utorka do četvrtka, nakon svete mise, 
a u petak od 17 do 18 sati. 
Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 
19 do 19,30 sati, a petkom cjelonoćno. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će u utorak, 10. siječnja, nakon mise. 
Pozivamo i druge župljane koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu deseticu 
krunice za izgradnju naše Župne crkve 
da se pridruže. 
 

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup 
zagrebački, slavit će misu zadušnicu za 
preminulog papu Emeritusa Benedikta 
XVI., osmi dan nakon njegova sprovoda, 
u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine, s 
početkom u 18 sati, u Bogoslužnom 
prostoru bl. Alojzija Stepinca, Kaptol 28. 
 

Novi susret djece mlađe školske dobi, 
od 1. do 4. razreda, bit će u subotu, 14. 
siječnja, u 9 sati. 
 

Prilog Za potrebe Župe i Obiteljski dar 
možete donijeti u Župni ured ili uplatiti 
na račun Župe: 
HR3423400091110672315.
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Navještaj blagdana MMXXIII. 
 

Spasenje, kojemu je Bog naumio privesti sve ljude, započelo je utjelovljenjem, a objavilo 
se potpuno u pashalnom otajstvu Isusa Krista. Drevni je običaj Crkve na Bogojavljenje 
navijestiti svetkovanje Vazma  – nedjelje Uskrsnuća u godini Gospodnjoj 2023., 9. 
travnja. A od Vazma proistječu svi sveti dani: 
 22. veljače bit će Srijeda pepelnica i početak svetoga korizmenog posta; 
 18. svibnja, bit će svetkovina Uzašašća Gospodina našega Isusa Krista; 
 28. svibnja nedjelja Pedesetnice, to jest svetkovina Duhova; 
 8. lipnja svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove; 
 3. prosinca, prva nedjelja Došašća Gospodina našega Isusa Krista. 
Ovo je također prigoda objaviti datume župnih slavlja: 
Krizma: subota, 20. svibnja; Prva pričest: subota, 3. lipnja; Stepinčevo: 3. listopada. 
 

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  Župni ured: utorak – petak, 19 – 19,30 sati 
IBAN: HR3423400091110672315  Župnik: Antun Vukmanić

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 8. siječnja Gospa brze pomoći 7,30 + Mijo i Kata Katić 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 

8,45 + Marko Benak 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 Na nakanu 

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dj 10,34-38; Mt 3,13-17 18,30 + Ivan, Branko i Magda 

PONEDELJAK, 9.  siječnja Honorat 
 Nema mise. 

Heb 1,1-6; Ps 97; Mk 1,14-20 

UTORAK, 10.  siječnja Agaton 
18,30 Kolektivna 

Heb 2,5-12; Ps 8; Mk 1,21-28 

SRIJEDA, 11.  siječnja Teodozije 
18,30 + Mato, Katarina i Mato 

Heb 2,14-18; Ps 105; Mk 1,29-39 

ČETVRTAK, 12.  siječnja Ernest 
18,30 Na nakanu 

Heb 3,7-14; Ps 95; Mk 1,40-45 

PETAK, 13.  siječnja Hilarije 
18,30 Kolektivna 

Heb 4,1-5.11; Ps 78; Mk 2,1-12 

SUBOTA, 14.  siječnja Feliks 
7,30 + Mijo Rončević 

Heb 4,12-16; Ps 19; Mk 2,13-1 

NEDJELJA, 15. siječnja Anastazija 7,30 Za nestale branitelje Janka i Gorana Njirjak 

2. NEDJELJA KROZ GODINU  
8,45  Dragica i Stjepan Galović 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Viktor i Antonija Pokupec 

Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; Iv 1,29-34 18,30 + ob. Vidović 



 

PASTORALNA STATISTIKA ZA 2022. GODINU 

OSNOVNI PODACI 
Stanovnika:  10 029 

od toga: katolika:  6 776 

kršćana nekatolika: 26 

nekršćana:  2 827 
 

MATIČNE KNJIGE 
- sakrament krštenja primilo je 22 

krštenika (izdane su i 22 Suglasnosti 
za krštenje izvan Župe) 

- sakrament euharistije prvi put je 
primilo 85 osoba (sada imamo 52 
kandidata) 

- sakrament krizme primilo je 66 
osoba (sada imamo 44 kandidata) 

- sakrament ženidbe sklopilo je 6 
parova (izdano je 5 Otpusnica za 
vjenčanje izvan vlastite Župe) 

- umrlo je 62 župljana, od kojih je 
sakramente primilo njih 12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUHOVNA ZVANJA 
Na kraju 2022. godine župa opet ima 1 
mladomisnika, te 2 kandidata za 
svećeništvo. 
 

PASTORAL BOLESNIKA 
Svakog prvog petka u mjesecu 
sakramente je primalo 10 starijih i 
nemoćnih župljana, a bolesničko 
pomazanje primilo je 118 župljana.  
 

CARITAS 
Župni Caritas prošle je godine 
organizirao 4 akcije prikupljanja hrane i 
higijenskih potrepština za 21 obitelj iz 
naše Župe. 
 

MISA I PRIČEST 
Prosječan broj polaznika misa:  
nedjeljom 500, radnim danom 80,  
a na zornicama 110. 
Podijeljeno je ukupno 29500 pričesti,  
što je 800 više nego 2021. godine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Papa emeritus Benedikt XVI. 

Kardinal Joseph Ratzinger izabran je za 
nasljednika pape Ivana Pavla II., 19. 
travnja 2005. godine. Papinsku 
inauguracijsku misu slavio je 24. travnja, 
kada mu je predan palij i Ribarev prsten. 
U posjed svoje katedralne crkve velike 
bazilike Sv. Ivana Lateranskog stupio je 7. 
svibnja. 
Za svoje papinske službe imao je 24 
inozemna putovanja. Prvo je bilo u Köln u 
Njemačkoj za Svjetski dan mladih, u 
kolovozu 2005. Posljednje putovanje bilo 
je u Libanon, u rujnu 2012. Hrvatsku je 
pohodio 4. i 5. lipnja 2011., u prigodi 
Prvoga nacionalnog dana katoličkih 
obitelji. 
Osim europskih zemalja, posjetio je i 
Latinsku Ameriku, Afriku, Bliski istok, 
SAD i gostovao u Ujedinjenim narodima. 
Također je trideset puta pastoralno 
putovao unutar Italije. 
Prvu encikliku “Deus caritas est” objavio 
je na Božić 2005., a drugu “Spe salvi” 2. 
studenoga 2007. Treću “Caritas in 
veritate” 29. lipnja 2009. U studenome 
2012. završio je svoju trilogiju o životu i 
učenju Isusa Krista “Isus iz Nazareta”. 
Benedikt XVI. napisao je četiri 
postsinodske apostolske pobudnice: 
“Sacramentum Caritatis”, o euharistiji, 
izvoru i vrhuncu života i poslanju Crkve, u 
veljači 2007.; “Verbum Domini”, o Riječi 
Božjoj u životu i poslanju Crkve, u rujnu 
2010; “Africae Munus” o Crkvi u Africi u 
studenome 2011. te “Ecclesia in Medio 
Oriente” o Crkvi na Bliskom istoku u 
rujnu 2012. 
Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače 
2013., Benedikt XVI. kardinalima 
okupljenima na konzistoriju u Vatikanu 
objavio je odreknuće od papinske službe: 
“U današnjem svijetu, izloženom brzim 

promjenama i potresanom veoma 
važnim pitanjima za život vjere, za 
upravljanje lađom svetog Petra i 
naviještanje evanđelja potrebni su 
također tjelesna i duševna snaga, koja se, 
posljednjih mjeseci, kod mene smanjila 
tako da moram priznati da nisam više 
sposoban dobro vršiti povjerenu mi 
službu. Zbog toga, duboko svjestan 
težine ovoga čina, u punoj slobodi, 
izjavljujem da se odričem službe Rimskog 
biskupa, nasljednika svetog Petra, koju 
su mi 19. travnja 2005. povjerili kardinali, 
tako da će od 28. veljače 2013., u 20 sati, 
stolica Svetog Petra biti upražnjena i 
morat će se sazvati – od strane onih 
kojima je to zadaća – konklave za izbor 
novog pape”. 
U svom posljednjem nedjeljnom 
Angelusu hodočasnicima okupljenima 
24. veljače na vatikanskom trgu Benedikt 
XVI. rekao je: “Gospodin me zove ‘uspeti 
se na goru’, da se još više posvetim 
molitvi i razmatranju. Ali to ne znači 
napustiti Crkvu, štoviše, ako to Bog traži 
od mene to je upravo zato da joj mogu 
nastaviti služiti s istim predanjem i 
ljubavlju kojom sam to činio do sada, ali 
na jedan način koji više odgovara mojoj 
dobi i mojim snagama”. 
Nakon odreknuća od službe papa 
emeritus živio je povučenim životom u 
preuređenom samostanu Majke Crkve u 
Vatikanskim vrtovima. U lipnju 2020. 
godine nenadano je napustio Vatikan i 
nakratko posjetio bolesnoga brata 
Georga u Regensburgu, koji je ubrzo 
umro, 1. srpnja. Zbog pandemije 
koronavirusa i zdravstvenih problema 
papa emeritus njegov je pokop morao 
pratiti preko videoprijenosa. 
Papa emeritus Benedikt XVI. preminuo je 
u subotu, 31. prosinca 2022., a sprovod je 
bio u četvrtak, 5. siječnja 2023. 


