
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 7. do 13. siječnja 2019. 

7. siječnja, ponedjeljak     

sv. Rajmund, prezbiter 

sv. misa u 7,30 sati  

+Ruža i svi pok. iz obit. Majić 
 

8. siječnja, utorak 

sv. Sevrin, monah 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Ivan, Marija i Vladimir Strbad i pok. iz obit.,  

+Nikola i Ana Rajski i pok. iz obit., 

 – na nakanu 

9. siječnja, srijeda 

Hadrijan, Honorat, 

Julijan 

sv. misa u 7,30 sati 

+Josip, Katarina, Zlatko i Ljiljana Canjuga, 

+Petar Kovačić 

10. siječnja, četvrtak 

Miltiad, Petronije 
sv. misa u 7,30 sati  

+Ana i Nikola Miljak 

11. siječnja, petak  

sv. Teodozije, opat 
sv. misa u 18,30 sati 
+Zvonko Krišto, +pok. iz obit. Ozvačić, +Josip i Stana 

Medilović, Paško i Antica Kraljević, +Jozo Bašić i pok. 

iz obit. Bašić, +Filip i KataPavletić, +Mile Prša, – na 

nakanu u zahvalu, –  na nakanu za zdravlje,  

– na nakanu  za uspjeh operacije 

 

12. siječnja, subota 

Ernest, Tatjana 
sv. misa u 7,30 sati   

+Luka Prpić 

13. siječnja, nedjelja  

KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

sv. misa u 9 sati         +Lara Kurešić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Luca i Nikola Šilović 

 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 

 

 U utorak, 8. siječnja, proslava je sedamnaeste godišnjice Biblijske 

grupe. Pozivamo članove Grupe i ostale župljane na svetu misu u 18,30  

sati da zahvalimo Bogu za sedamnaest godina  rada Grupe te da molimo 

za njezine pokojne članove. Nakon svete mise bit će susret Grupe u 

dvorani, tema: Sjećanja i iskustva! 

 Susret Obiteljske zajednice bit će u nedjelju, 13. siječnja, nakon 

večernje svete mise. 

 Zbog blagoslova obitelji svete mise bit će ujutro u 7,30 sati, i to svim 

radnim danima i subotom. Samo će u utorak i petak biti večernja misa u 

18,30 sati. 

 Raspored blagoslova obitelji možete vidjeti na župnoj mrežnoj stanici. 

Blagoslov obitelji započinjemo od nižih prema višim brojevima. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz  ulica Ostrogovićeve,  

Pičmanove i Potočnjakove. 

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

Vrelo, Kana. 

 

 

                                                                        

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA (MATICA) ZA 2018. GODINU 
 

U 2018. godini u našoj je župi 

kršteno četrdeset i jedno dijete (jedno manje nego prethodne godine), 

umrlo devedeset i četvero župljana (četvero više nego prethodne godine), 

vjenčano dvanaest parova (dvoje više nego prethodne godine), 

prvu svetu pričest primilo trideset i osmero prvopričesnika (petnaestero manje nego prethodne godine), 

svetu potvrdu primilo šezdeset i troje krizmanika (dvanaestero više nego prethodne godine). 


