
 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 6. siječnja do 12. siječnja 2019. 

6. siječnja, ponedjeljak      

BOGOJAVLJENJE;  

Sveta tri kralja 

sv. misa u 9 sati        – na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 11 sati    + August Vrbanc 

7. siječnja, utorak 

sv. Rajmund Penjaforski, Rajko 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Slavko Brzović, +Tomo Sučić i pok. iz obit.,  

+Milan, Branka i Dušan Đaković, +Julijana 

Božinović, + Vlado i Ruža Majić i pok. iz obit.  

+pok. iz obit. Knežević i Plejić, +pok. iz obit. 

Kolarić i Dugić, +Božo i Cvita Ćavar, +Mirko i 

ZdenkoHorčička, +Mira Stanić 

8. siječnja, srijeda 

sv. Severin, Gospa od Brze Pomoći 

sv. misa u 7,30 sati 

- na nakanu u zahvalu 

9. siječnja, četvrtak 
Julijan, Živko 

sv. misa u 7,30 sati 

+za pok. članove biblijske grupe, - na nakanu 

zahvalnica 

10. siječnja, petak 

Agaton, Dobroslav, Aldo  

 

sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Matasović, +Petar Kovačić,  

+Ivan, Marija i Vladimir Strbad, +Nikola i Ana 

Rajski, +Boris First, +Anica Pažin, +Ante Rašin i 

pok. iz obit Rašin i Čulina, +Milan i Lucija 

Vuković, +Aleksandar i Silva Javorić,– na nakanu 

11. siječnja, subota 

sv. Teodozije, opat 

sv. misa u 7,30 sati   

+Biserka Kolarić  
 

12. siječnja, nedjelja  

 

KRŠTENJE 

             GOSPODINOVO 

sv. misa u 9 sati          +Josip i Stana Medilović 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Ana Radmilović 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 2020. 

 

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

 U nedjelju, 5. siječnja, na svetoj misi u 18,30 bit će blagoslov 

vode. 

 Na blagdan Bogojavljanja ili Sveta Tri Kralja svete mise u 9 i 

11 sati. 

 Dok traje vrijeme blagoslova obitelji, svete će mise biti ujutro u 

7,30 sati, i to svim radnim danima u tjednu. Samo utorkom i 

petkom bit će večernja misa u 18,30 sati. 

 Raspored svih svetih misa sve do blagdana Bogojavljenja i 

raspored blagoslova obitelji može se vidjeti na našoj župnoj 

mrežnoj stranici. 

 Susret Obiteljske zajednice bit će u nedjelju, 12. siječnja, nakon 

večernje svete mise. 

 U sakristiji možete uzeti katolički kalendar za 2020. godinu. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz ulicâ: Stonska,          

K. Kantoci, E. Murtića i J. Knifera. 

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

Živo vrelo i Kana. 

 U nedjelju, 5. siječnja 2020., u našoj će crkvi biti Božićni 

koncert. Nastupit će naši župni zborovi i župni zbor Sveta 

Cecilija iz Zaprešića i župni zbor župe Muke Isusove iz 

Vukomerca. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

                                                                             STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA ( MATICA ) ZA GODINU 2017. 

 

                                                                                                     U 2019. kršteno je 43 djeteta (2018. g. kršteno 41 dijete). 

                                                                                                     U 2019. umrlo je 88 župljana ( 2018. umrlo 94 župljana ). 

                                                                                                     U 2019. vjenčano je 12 parova ( 2018. g. vjenčano 12 parova ). 

                                                                                                     U 2019. prvu svetu pričest primilo je 49 prvopričesnika ( 2018. g. pričešćeno 38 prvopričesnika). 

                                                                                                     U 2019. svetu potvrdu primilo je 44 krizmanika (2018. g. krizmana 63 krizmanika). 


