
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 21. siječnja do 27. siječnja 2019. 

21. siječnja, ponedjeljak     

sv. Agneza, djevica i 

mučenica 

sv. misa u 8,00 sati  

+Marija Parać 
 

22. siječnja, utorak 

sv. Vinko, đakon i 

mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Vinko Španjol, +Marija i Mijo Prevendar, +Janja i 

Stjepan Mikić, +Josip Lača, +Mara, Jure i Marko 

Brkljačić, -na čast B. D. Marije 

23. siječnja, srijeda 

Ema, Vjera 
sv. misa u 18,30 sati 

+Marko Koprtla 

24. siječnja, četvrtak 

sv. Franjo Saleški, biskup 

i crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

+Josip Dermišek 

25. siječnja, petak  

Obraćenje sv. Pavla 
sv. misa u 18,30 sati 
+Mato Pribanić, +Drago i Barbara Čubrić, +Josip 

Medvarić i Ivka Novačić, +Nikola Mišković, +Branko 

Žalec, +Ante Šugar, +Josip Bačak, +Izidor Briški, 

+Đurđica Kolar, +Jelena i Vera Ledić, +Gina Krtalić, 

+Cvita Car, Marija Borotić i Agatha Winter, +Bruno 

Glamuzina, +Josip Kužir, +Kristo Sjekavica,   

–  na nakanu za zdravlje 

26. siječnja, subota 

sv. Timotej i Tito, biskupi 
sv. misa u 8,00 sati   

+Terezija Vučinović, Marija Hohnjec i Štefica Kunštek 

27. siječnja, nedjelja  

TREĆA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati         +Franjo, Franka, Petar  i Marta 

                                      Mlinarić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Franjo Brkić 

        

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 
 

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

 U nedjelju, 20. siječnja, nakon večernje svete mise susret Grupe 

mladih. 

 Župni vjeronauk: 

za prvopričesnike u ponedjeljak, 21. siječnja, u 13,45 sati. 

za krizmanike u utorak, 22.siječnja,: 

razred 8.b u 15,45 sati, 

razred 8.a i 8.c u 16,15 sati. 

 U srijedu, 23. siječnja, nakon večernje mise susret je Biblijske grupe, 

tema: Duh Gospodnji, na meni je! 

 U četvrtak, nakon svete mise, klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 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. 

  

                                                                              MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2019. GODINE 

                                                                                                          „Teži za samom pravdom“ (Pnz 16, 20) 

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana (18. – 25. siječnja) ove godine u cijelom svijetu odvija se pod geslom: „Teži za samom pravdom“, rečenicom  iz knjige 

Ponovljenoga zakona (16, 20a). Molitveni ekumenski hod u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u kojemu uz vjernike Katoličke crkve (latinskoga i istočnoga obreda) sudjeluju 

i vjernici Srpske pravoslavne crkve, Evangeličke i Baptističke crkve, odvija se po zagrebačkim crkvama, kao i u župama Zagrebačke nadbiskupije.                                                                                                                              

Bože, s Tobom smo jedno, Ti si nas stvorio jedno s Tobom. Ti si nas učio: da prihvaćamo jedni druge. Ako smo jedni s drugima, Ti boraviš u nama. 

Pomozi nam da budemo otvoreni jedni prema drugima, i da se za to borimo svim silama, i potpuno, sasvim otvorena srca prihvaćamo jedni druge. 

Jer tada prihvaćamo Tebe, tada ljubimo Tebe svim svojim bićem. Ispuni nas ljubavlju i učini da nas ljubav veže jedne s drugima, 

dok hodamo različitim putovima prema Tebi. 

 


