
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 16. prosinca do 22. prosinca 2019. 

16. prosinca, ponedjeljak      

Zorica, Zorka, Adela 

sv. misa zornica u 6 sati  
 

17. prosinca, utorak 

Hijacint, Lazar 

sv. misa zornica u 6 sati 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Petar Horvat, + Miće i Katica Roki, + Zlatko, Marija 

i Genoveva Sinovčić, + Katarina Senegačnik 

18. prosinca, srijeda 

Malahija, Gracijan, Bosiljko 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Ivan i Mila Jelavić  

19. prosinca, četvrtak 
 Anastazije, Urban, Vladimir 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Ante, Ana i Joso Gavranović 

20. prosinca, petak 

Eugen, Amon, Slobodan  

 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Franjo i Marica Jantoš 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Žnidar, + Stanko i Marija Vračević,      

+ Tomo Škrgulja, 
 

21. prosinca, subota 

sv. Petar Kanizije 

sv. misa zornica u 6 sati   

+ Ana Krajna 
 

22. prosinca, nedjelja  

ČETVRTA NEDJELJA 

              DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati             – na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Predrag Zadro 

        

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. 

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

 Župna božićna ispovijed u našoj župi bit će u ponedjeljak, 16. 

prosinca u 19,30 sati. 

 U srijedu, 18. prosinca, u 19 sati, susret je Biblijske grupe, tema: 

Josipove kušnje. 

 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. 
 

BLAGOSLOV OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI POČINJE  

NA TREĆU NEDJELJU DOŠAŠĆA, 15. PROSINCA 2019. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

POMOĆ STRADALIMA OD POTRESA U ALBANIJI 
Prema odluci biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine, u svim će crkvama naše Metropolije 

na četvrtu nedjelju došašća (22. prosinca), prikupljati milodari za pomoć stradalima od potresa u Albaniji. 

Uz molitvenu blizinu sa svima koji trpe od posljedica potresa, pozvani smo da se velikodušno odazovemo tomu poticaju, 

tj. da činom djelotvorne ljubavi izrazimo solidarnost Crkve s albanskim narodom koji je pogođenim prirodnom nepogodom. 

U našoj crkvi na koncu svake svete mise prikupljat ćemo materijalne priloge za pomoć stradalima od potresa u Albaniji. 
 


