
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 17. prosinca do 23. prosinca 2018. 

17.prosinca, ponedjeljak     

Modest, Lazar, Izak 

sv. misa zornica u 6 sati   

+Erika Škalabrin 
 

18. prosinca, utorak 

Malahija, Gracijan 
sv. misa zornica u 6 sati    

pok. iz obit Žnidar 

sv. misa u 18,30 sati 

+Nikola Pauković i Nikola Starešinčić, +Vinko Šolaja, 

+Josip Novodelec, +Agata Klasić, +Zdenka Golac 

Premuž, +Josip Premuž, +Goran Jelić, +Božena Ereš, 

+Ante Koprtla, +Marica i Franjo Jantoš, +Ante, Ana i 

Joso Gavranović -na čast sv. Anti, -na čast srcu Isusovu, 

-na nakanu 

19. prosinca, srijeda 

Anastazije, Vladimir 
sv. misa zronica u 6 sati 

+Eugenija Knežević 

20. prosinca, četvrtak 

Eugen, Amon 
sv. misa zornica u 6 sati  

+Ivan i Mila Jelavić 

21. prosinca, petak  

sv. Petar Kanizije 
sv. misa zornica u 6 sati 
+ Marija i Stanko Vračević i Katica Keleminić 

sv. misa u 18,30 sati 

+Katica i Miće Roki, +Slavko Franc, +za duše u  

   čistilištu 

22. prosinca, subota 

Toma H, Honorat 
sv. misa zornica u 6 sati   

+Slavko Brzović i svi pok. iz obit. 

23. prosinca, nedjelja  

ČETVRTA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati         +Ruža i Petar Ilić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Josip Dermišek, Ivica i Marga  

                                      Šafarik 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 
 

 Danas na treću nedjelju došašća slavimo Nedjelju Caritasa. Molit ćemo 

za one koji su potrebni naše pomoći te od srca darivati svoje materijalne 

priloge. 

 Tijekom došašća svakoga je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica    u 

6 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,         16. 

prosinca. 

 Molitveni susret Schonstattske zajednice nakon večetnje mise u utorak, 

18. prosinca. 

 U srijedu je susret Biblijske grupe. 

 U vremenu došašća prikupljat ćemo nepokvarljivu hranu za siromašne 

obitelji u našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko 

od ulaznih vrata. 

 U sakristiji možete uzeti katolički kalendar za 2019. godinu. 

 Molimo da obitelji koje imaju nemoćna ili bolesna člana o tome 

obavijeste župni ured kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije Božića i 

podijeliti mu svete sakramente ispovijedi i pričesti.  

 Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca 2019. 

godine. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

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

Vrelo, Kana. 

 

DOŠAŠĆE JE VRIJEME RADOSNA IŠČEKIVANJA 

Treća nedjelja došašća, zvana još i Gaudete (znači: radujte se), u liturgiji je Crkve – odlukom hrvatskih biskupa – posvećena djelotvornoj ljubavi, tj. 

Caritasu. Stoga te nedjelje valja na poseban način svoje misli i djela okrenuti ka potrebitima u obiteljima i župnim zajednicama, te u Domovini i svijetu. 

Materijalni darovi koji se prikupe u nedjelji Gaudete  bit će predani obespravljenima, ugroženim pojedincima i obiteljima koje su na rubu društva, a Crkva 

im pomaže potičući rad župnih, biskupijskih ustanova Caritasa u cijeloj Hrvatskoj. Kao i svake nedjelje, i u ovoj se nedjelji treba prinijeti i svoj duhovni dar 

ili prilog moleći za one koji nemaju, za sve one koji nas trebaju. 

I dok radosno iščekujemo rođenje Spasitelja, nastojmo to iščekivanje svakodnevno živjeti vidljivim djelima ljubavi u suradnji s Caritasom. Budimo oslonac 

i podrška jedni drugima, djelujmo zajedno jer jedino tako možemo rasti u vjeri, bilo kao pojedinci, bilo kao zajednica. 


