
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 30. travnja do 6. svibnja 2018. 

30. travnja, ponedjeljak 

  sv. Pio V., papa  
 

sv. misa u 8 sati   

 

 1.svibanj, utorak 

 sv. Josip Radnik 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Božica Buchberger, +Ljubomir Vukina +Petar 

Maršić i svi pok. iz obit.  

  2. svibanj, srijeda 

 sv. Atanazije, biskup,  

     crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

– na nakanu - zahvala 

  3. svibanj, četvrtak  

   sv. Filip i Jakov,  

          apostoli 

sv. misa u 18,30 sati 
+ na čast sv. Anti 
 

   4. svibanj, petak  

  sv. Florijan 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Ana i Marin Benkus, +Danijel Peroković, 

+Zorka i Ljubica Vilić, +Jozo Damjanović, + Ante 

Antolić i Jeronim Gudlin 

  5. svibanj, subota 

 Hilarije, Maksim 
sv. misa u 8 sati 
 + Leo Škvorc 

 6. svibanj, nedjelja  
 

ŠESTA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati           +pok. iz obit. Požgaj, Poslon  

                                        i Muhvić  

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + pok. iz obit. Meštrović i  

                                        Klarić 

     

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SVIBANJ 

 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Poziv na svetost, nakon večernje svete 

mise u srijedu, 2. svibnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom,  poslije  večernje 

svete mise u četvrtak, 3. svibnja. 

 Petak, 4. svibnja, prvi je petak u mjesecu pa je sveta ispovijed          

od 17,45 do 18,30 sati. Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja 

krizmanika bit će u 19,30 sati. 

 Na nedjeljnoj svetoj misi za župnu zajednicu, 6. svibnja u 11 sati,       

u našoj će župi biti  svečanost svete potvrde. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,                

6. svibnja. 

 U svibnju crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, Pičmanove i 

Potočnjakove ulice. 

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proslava 120. obljetnice rođenja bl. Alojzija Stepinca u  župi Presvetoga Trojstva u Krašiću 

subota 

5. svibnja 

18 sati        – krunica i litanije bl. Alojzija Stepinca u župnoj crkvi  

18,30 sati   – svečano euharistijsko slavlje predslavi preč. Anđelko Košćak, rektor Nadbiskupijskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu 

nedjelja 

6. svibnja 

10,30 sati   – procesija od župne crkve do kapelice Svete obitelji u Brezariću 

11 sati        –  svečano euharistijsko slavlje u Brezariću predslavi preč. Matija  Pavlaković, rektor Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu 

ponedjeljak 

7. svibnja 

18 sati        – krunica i litanije bl. Alojzija Stepinca 

18,30 sati   – svečano euharistijsko slavlje predslavi vlč. Josip Ružman, župnik velikogoričke župe bl. A Stepinca  

20 sati        – otvorenje izložbe fotografija, blagoslov i otkrivanje kipa bl. A. Stepinca 

utorak 

8. svibnja 

10 sati        –  procesija od rodne kuće bl. Alojzija. Stepinca u Brezariću do župne crkve  

11 sati        –  svečano euharistijsko slavlje predslavi mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski 

18 sati        –  krunica i litanije bl. Alojzija Stepinca 

18,30          – zahvalno euharistijsko slavlje predslavi vlč. Zlatko Golubić, župnik zagrebačke župe Blažene Djevice Marije (Dolac)                 

 


