
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 14. siječnja do 20. siječnja 2019. 

14. siječnja, ponedjeljak     

Feliks, Srečko 

sv. misa u 8,00 sati  

+Ana Radmilović 
 

15. siječnja, utorak 

sv. Pavao Pustinjak, sv. 

Anastazija (Stošija) 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+vlč. Srećko Vuzem, +pok. dobročinitelje, +Živko, Saša, 

Kata i Žarko, +Josip Franjo i Danijel Vilić, +Vlado i 

Marija Herceg, +pok. iz obit. Dugić, Kolarić i Perić, 

+Milan Đaković,  –  na nakanu 

 

16. siječnja, srijeda 

Marcel, Oton, Mislav 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Miloš i Gmajnić 

17. siječnja, četvrtak 

sv. Antun Pustinjak 
sv. misa u 18,30 sati  

+Antun Jalšovec 

18. siječnja, petak  

sv.Margareta Ugarska 
sv. misa u 18,30 sati 
+pok. iz obit. Kuliš, +Nikola Prskalo, +Ivan, Evica i 

Ivan Tomšić, +Ivka Koković i pok. iz obit. Blažičko 

  

19. siječnja, subota 

Mario, Marta, Ljiljana 
sv. misa u 8,00 sati   

+Nikola Pavković 

20. siječnja, nedjelja  

DRUGA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati         +Barica Lučić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Marko i Jela Bučević i pok. iz  

                                      obit. Vranić 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 

 

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

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

večernje svete mise. 

 U srijedu, 16. siječnja, nakon večernje mise je susret biblijske grupe, 

tema: Plodovi krštenja i obračenja! 

 Molitveni susret Schonstattske zajednice nakon večernje svete mise u 

petak, 18. siječnja. 

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

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

Sakramentom. 

 U našoj župi završio je redoviti blagoslov obitelji. Sve one obitelji koje, 

zbog različitih razloga, nisu stigle primiti blagoslov, mogu se obratiti 

župniku i dogovoriti se za blagoslov obitelji. Nazvati u radno vrijeme 

župnoga ureda. 

 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. 

 

 

 

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA 

Blagdan krštenja Gospodinova jest i blagdan svih onih koji su kršteni u ime Trojedinoga Boga: Oca i Sina i Duha Svetoga. Trebali bismo se na poseban 

način prisjećati dana svojega krštenja jer je to onaj dan  kada smo pridruženi ljubljenoj djeci Božjoj, miljenici Boga živoga. Naše krštenje jest dan našega 

duhovnog rođenja. Svi znamo dan svog tjelesnoga rođenja, kada smo rođeni i počeli živjeti tjelesnim životom. No malo tko od nas zna dan svojega krštenja, 

kada smo rođeni snagom Duha Svetoga za sinove i kćeri Božje. 

Trudimo se ne zaboraviti proslaviti rođendan svoje djece, prijatelja, supruga ili supruge, roditelja, ali ne bismo smjeli zanemariti ni duhovne rođendane – 

barem one svojih ukućana i svoje kumčadi.  Ne smijemo se zaustaviti samo na povlasticama što nam daje sakrament krštenja. koje smo primili od 

nebeskoga Oca, nego svoje krštenje moramo promišljati i živjeti  u prihvaćanju obveza – Riječi Božje. 

Moje me krštenje istodobno obvezuje, jača i krijepi da idem za Kristom koji je Put, Istina i Život. 

Da svjedočim svojim životom za Isusa snagom darova Duha Svetoga. 
 


