
 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 20. svibnja do 26. svibnja 2019. 

20. svibnja, ponedjeljak      

sv. Bernardin Sijenski, 

redovnik, prezbiter 

sv. misa u 8 sati      

– na čast Predragocijene Krvi Kristove 
 

21. svibnja, utorak 

sv.Kristofor Magallanes 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Grkavec i Vlahović, +Petar Mladen 

Golubić, +Ivo, Marija i Stipo Matičević, +Ante i Matija 

Soldo, +Antun i Žaneta Kokol, +Antun i Anđela 

Pečnikar, +Nenad i Adolfina Filić, +Kata Planinić, 

– na nakanu u zahvalu i za zadravlje obit. Mihaljević, 

– na čast sv. Ivanu Pavlu II.i sv. Leopoldu Mandiću,  

– na čast. Blaženoj Djevici Mariji 
 

22. svibnja, srijeda 

sv.Rita, redovnica 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok.iz obit. Bičvić 
 

23. svibnja, četvrtak 

Deziderije, Željko, 

Želimir 

sv. misa u 18,30 sati 

+Petar Lončar 
 

24. svibnja, petak 

Bl.Djevica Marija, 

pomoćnica kršćana 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marga Šafarik,+ Marko Ledić, +Dragica Vuketić, 

+Ivo i Mara Gavranović, +Marko i Lucija Lacić, 

+Nedjeljko i Paulina Komljenović, +Ive i Roža 

Milković,– na čast  Blaženoj Djevici Mariji, 

 – na čast pet rana Isusovih, +za duše u čistilištu  
 

25. svibnja, subota 

sv.Beda Časni, redovnik 
sv. misa u 8 sati   

+Janja Buljan  
 

26. svibnja, nedjelja  

ŠESTA VAZMENA     

NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati            +Franjo Ćuk  

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     +Marko Golik 
 

 
                                                                               

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ 

 

 

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

 U nedjelju, 19. svibnja u 11 sati u našoj župi svečanost dijeljenja 

sv. potvrde. Djelitelj sakramenta sv. potvrde našim krizmanicima 

bit će uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Krunica-izvrsno sredstvo nove 

evangelizacije! Kako moliti krunicu?, nakon večernje svete mise 

u srijedu, 22. svibnja. 

 U četvrtak, 23. svibnja nakon svete mise, klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

 U subotu, 1. lipnja, naša župa organizira hodočašće na Trsat. 

Cijena po osobi 100 kuna. Prijava za hodočašće svakoga je dana 

u radno vrijeme župnoga ureda. 

 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

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

Živo Vrelo, Kana. 

 

Molitva Mariji Pomoćnici Kršćana 

Presveta Djevice Marijo, pomoćnice kršćana, kako je dobro doći k tebi i moliti se za vječnu pomoć. Ako zemaljske majke zaborave svoju djecu,  

kako bi nas mogla ti,  najdraža naša Majko zaboraviti? Budi nam pomoć, molimo te, u svim našim potrebama, u svakoj boli, a osobito u svim našim kušnjama. 

Molimo tvoju neprekidnu pomoć svima onima koji trpe. Pomozi slabima, izliječi bolesne, obrati grješnike. Neka po tvojemu zagovoru rastu duhovna zavanja. 

Zauzmi se za nas, o Marijo pomoćnice kršćana, da se uteknemo tebi ovdje na zemlji i da te možemo voljeti i vječno ti biti zahvalni na nebu. Amen 


