
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 9. prosinca do 15. prosinca 2019. 

9. prosinca, ponedjeljak      

Bezgrješno začeće 

Djevice Marije 

sv. misa zornica u 6 sati  

– na čast bezgjrešnoga začeća Djevice Marije i za duše 

u čistilištu 
 

10. prosinca, utorak 

Gospa Loretska, Mauro 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Rudolf Jambrek 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Matija Butković, Roža Zima, Kata Žarak,  + pok. iz 

obit. Mikec, Žgela i Ilonka Šarkanji, + Lidija Paić 
 

11. prosinca, srijeda 

sv. Damaz I. papa 

sv. misa zornica u 6 sati 

– na nakanu u zahvalu  

12. prosinca, četvrtak 
 Gospa Guadalupska 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Dijana i Marlena 

13. prosinca, petak 

sv. Lucija, djevica i mučenica 

 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Tihomir Prskalo 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. hrvatski branitelji 102. brigade, + Marija, 

Božidar i Franciska Koražija, + Jure Rogić, 

+ Srećko, Iva i Stjepan Penava 
 

14. prosinca, subota 

sv. Ivan od Križa, prezbiter i 

crkveni naučitelj  

sv. misa zornica u 6 sati   

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 
 

15. prosinca, nedjelja  

TREĆA NEDJELJA 

              DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati          + Dragutin i Marija Drčić 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Luka Prpić 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC  

 

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

 Tijekom došašća svakoga je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica u 

6 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30 sati. 

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje mise u nedjelju,  

8. prosinca. 

 Utorak, 10. prosinca u 19 sati sastanak svih članova Župnog Caritasa. 

            U nedjelju, 15. prosinca susret mladih nakon večernje mise. 

 Župni je vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 11. prosinca u 13,45 

sati; za krizmanike u četvrtak, 12. prosinca: 8. a u 15 sati, 8.b u 15,45 

sati i 8.c u 16,30 sati. 

 U srijedu, 11. prosinca u 19 sati susret je Biblijske grupe, tema: 

Znakovi i plodovi prepoznavanja Krista i njegovih sljedbenika.  

 U vremenu došašća prikupljat ćemo nekvarljivu hranu za siromašne 

obitelji u našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko 

od ulaznih vrata. 

 U sakristiji možete uzeti katolički kalendar za 2020. godinu. 

 Molimo da obitelji koje imaju nemoćna ili bolesna člana o tome 

obavijeste župni ured, kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije 

Božića i podijeliti mu svete sakramente ispovijedi i pričesti.  

 Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca     

2020. godine. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz ulica B. Bušića, I. Šibla     

i SR Njemačke. 

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

Živo vrelo i Kana. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA POSVEĆENA JE DJELOTVORNOJ LJUBAVI 

Treća nedjelja došašća odlukom hrvatskih biskupa posvećena je djelotvornoj ljubavi. 

 Stoga smo na poseban način pozvani da se okrenemo prema potrebitima u svojoj župnoj zajednici, domovini i svijetu. 

Sljedeće nedjelje – treće nedjelje došašća – na kraju svih misa prikupljat ćemo materijalne priloge za one koji su potrebni naše pomoći.  

Članovi župnoga Caritasa prodavat će kolače radi te svrhe. 

BLAGOSLOV OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI POČINJE NA TREĆU NEDJELJU DOŠAŠĆA, 15. PROSINCA 2019. 

Raspored blagoslova obitelji prema vremenu svećenikova dolaska te prema kućnim adresama (ulica i broj)  

bit će stavljen u poštanske pretince onih župljana čije adrese imamo, a bit će i na župnoj mrežnoj stranici. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti 

Denis Brečić, sin Željka i Ivane Brečić rođ. Vučemilo, iz Zagreba i Tea Čerkez, kći Josipa i Svjetlane Čerkez rođ. Drezga, iz Središća (Zagreb). 

                                                                    Vjenčanje će biti 31. prosinca 2019. u crkvi Uzvišenja Svetoga Križa u Sigetu. 


