
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 1. do 7. siječnja 2017. 

  1. 1., ponedjeljak  

       Sv.Marija 

      Bogorodica; Nova               

      Godina 

sv. misa u 9 sati + Antun Pleša 

sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati + Andrija Ilić 

 2. 1.,  utorak 

  sv. Bazilije i Grgur 

  Nazijanski 

sv. misa u 7,30 sati + Ante, Marica, Tadija, 

 Marija i Anđelko Bobanović, +Za pok. iz obit. Huzek i 

Jež, na nakanu-zahvala B.D. Mariji 

  3. 1., srijeda 

  Presveto Ime Isusovo 

sv. misa u 7,30 sati  

+ Vladimir Bišćan 

  4. 1., četvrtak  

  sv. Anđela Folinjska 

sv. misa u 7,30 sati 

+Ivan i Ika Pavičić i svi pok iz obit. 

 

   5. 1., petak  

  Gaudencije, Radoslav 

sv. misa u 18,30 

+pok. iz obit tome Sučić, +Mirko Šoštarić i svi pok iz 

obit. Prilika i Brusač, +Joso Primorac i svi pok. iz obit., 

+Sanja Barbarić, +Ružica Dugić i pok. iz obit. Perić, 

+pok. iz obit. Kolarić, Dugić, Perić i Milin, +Stanko 

Miletić, +Vladimir Bartolić 

 

  6. 1., subota  

  Bogojavljanje-Sveta  

  tri kralja 

   

sv. misa u 9 sati + pok. iz obit Pavičić 

sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 – na nakanu 

 7. 1., nedjelja  

     Krštenje   

     Gospodinovo   

 

sv. misa u 9 sati     – na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 11 sati  – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30   + Ruža Majić 
 

                                                      STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA ( MATICA ) ZA GODINU 2017. 

 

                                                                         U 2017. kršteno je 42. djece ( 2016. – 35 )., ( 2015. – 42 ). 

                                                                         U 2017. umrlo je 90. župljana ( 2016. – 88 )., ( 2015. – 67 ). 

                                                                         U 2017. vjenčano je 10. parova ( 2016. – 14 )., ( 2015. – 5 ). 

                                                                         U 2017. prvu svetu pričest primilo je 53. prvopričesnika ( 2016. -49 )., ( 2015. – 50 ). 

                                                                         U 2017. svetu potvrdu primilo je 51. krizmanik ( 2016. – 51 )., ( 2015. – 57 ). 
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ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SIJEČANJ 

 

• U ponedjeljak, 1. siječnja na Novu Godinu svete su mise u 9, 11 i 18,30 

• U srijedu, 3. siječnja je susret Biblijske grupe, tema: Kruh naš 

svagdašnji, daj nam danas! 

• U petak, 5. siječnja na svetoj misu u 18,30 bit će blagoslov vode. 

• Dok traje vrijeme blagoslova obitelji, svete će mise biti ujutro u 7,30 

sati, i to svim radnim danima i subotom. Samo će u petak biti večernja 

misa, u 18,30 sati.  

• Od 27. prosinca 2017. do 6. siječnja 2018. radno vrijeme župnoga 

ureda bit će isključivo ujutro: od 8 do 8,30 sati. Za hitne slučajeve 

nazvati  na broj 01 / 66 79 280. 

• Raspored svetih misa u božićnome vremenu i raspored blagoslova 

obitelji može se vidjeti na župnoj mrežnoj stranici. Blagoslov obitelji 

započinjemo od nižih prema višim brojevima. 

• 6. i 7. siječnja blagoslov obitelji u Zemljakovoj i Turininoj ulici bit će u 

vremenu od 14,00 do 18,00 sati. 

• U siječnju crkvu čiste iz Šenove ulice u Sopotu. 

• U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo 

vrelo, Kana i dr. 

• Pozivamo vas na Božićni koncert koji će biti 6. siječnja 2018., na Sveta 

tri kralja, u 19,30. Nastupit će župni mješoviti zbor, dječji zbor, gosti 

koncerta KUD Ban Josip Jelačić iz Zaprešića i sopranistica Marija 

Lešaja.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


