RASPORED SVETIH MISA
od 27. svibnja do 2. lipnja 2019.
27. svibnja, ponedjeljak
sv. misa u 8 sati
sv. Augustin
+pok. iz obit. Tručić i Gregorka
kenterberijski, biskup
28. svibnja, utorak
sv. misa u 18,30 sati
German, Vilim, Velimir
+Stipe Vukasović, +pok. iz obit. Bačić, +Ljubomir i
Roza Kranjec, +Franjo i Slava Brezović, +Josip i Kata
Brezović, +Krešo i Ivan Lončar i pok. iz obit.,
– na nakanu
29. svibnja, srijeda
sv. Euzebije i Polion,
mučenici
30. svibnja, četvrtak
UZAŠAŠĆE
GOSPODINOVO-SPASOVO

31. svibnja, petak
Pohod Blažene Djevice
Marije Elizabeti

1. lipnja, subota
sv.Justin, mučenik
2. lipnja, nedjelja
SEDMA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 18,30 sati
+Ivka Jurić, Mara Šoljić i Janja Brandić
sv. misa u 18,30 sati
+Zdravko i Stjepan Vrbanec
sv. misa u 18,30 sati
- na nakanu u zahvalu,+Marija Čičin, +Josip, Damir,
Ivan, Margareta i Božica Farkaš,+Julijana i Imbro
Šironja, +Anka Šimeg, +Margita Jurkov, +Ivan Đuričić,
+Stjepan Rožanković i Blanka Bartulović, +Stjepan
Kušt
sv. misa u 8 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

+Đuro i Marija Ljubešić, Mande
i Ivan Perković
– za župnu zajednicu
+Jozo Kuliš

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ I LIPANJ

 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 Susret Biblijske grupe, tema: Kako moliti krunicu?Učiti od Isusa
moliti, nakon večernje svete mise u srijedu, 29. svibnja.
 U četvrtak, 30. svibnja, svetkovina je Uzašašća Gospodinova ili
Spasovo. Svečana je sveta misa u 18,30 sati, stoga ne će biti ni
župnoga klanjanja nakon mise ni mjesečnoga susreta hrvatskih
branitelja iz naše župe.
 U petak, 31. svibnja, proslava je Majke Božje od Kamenitih vrata,
zaštitnice grada Zagreba. Proslava počinje svečanom euharistijom
u zagrebačkoj katedrali u 19 sati koju će predvoditi kardinal
Dominik Jaroslav Duka, nadbiskup praški, u zajedništvu s
kardinalom Josipom Bozanićem, nazočnim biskupima i
svećenicima. Nakon mise bit će procesija u kojoj će se nositi s
slika Majke Božje od katedrale do Kamenitih vrata.
 U subotu, 1. lipnja, naša župa hodočasti na Trsat. Cijena po osobi
100 kuna. Prijava za hodočašće svakoga je dana u radno vrijeme
župnoga ureda. Autobus polazi ispred crkve u 6 sati.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
Vrelo, Kana.
NAJAVA

U nedjelju, 9. lipnja nakon svete mise u 18,30 naš zbor
mladih Jesus Freaks održat će svoj oproštajni koncert.

SAKRAMENT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI
Sven Simov, sin Davora i Katice Simov rođ. Grđan iz Belišća i Petra Kontić, kći Joška i Tanje Kontić r.ođ Đipalo iz Zagreba (Središće).
Vjenčanje će biti 7. lipnja 2019. u crkvi svete Katarine u Zagrebu.
Goran Vodal, sin Vlade i Irenke Vodal rođ. Horvat iz Zagreba (Sopot) i Sonja Božić, kći Nevenke Božić iz Velike Gorice.
Vjenčanje će biti 8. lipnja 2019. u župi blaženoga Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici.

