
 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 13. siječnja do 19. siječnja 2019. 

13. siječnja, ponedjeljak      

sv. Hilarije, Veronika 

sv. misa u 8 sati     

+ Ivica i Lara Kurešić 

14. siječnja, utorak 

Feliks, Srečko, Rajko 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + pok. iz obit. 

Ozvačić, + Rudolf i Ivka Meštrić, + Božo 

Cvitanović, + Anka Karanović, + za duše u 

čistilištu 

15. siječnja, srijeda 

sv. Pavao Pustinjak, sv. Anastazija, 

(Stošija) 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Vjekoslav i Milka Kroflin 

16. siječnja, četvrtak 
Marcel, Oton, Mislav 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Miloš i Gmajnić 

17. siječnja, petak 

sv. Antun Pustinjak (Opat) 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Nikola, Ivan, Evica i Ivan Prskalo, + Evica 

Tomšić, + pok. iz obit. Rakuljić i Pavić, + Juraj 

Čumbrek, + Antun i Ana Metelko, + Antun 

Vilovčević, + Nikola Pauković, + Ankica Hlača,  

+ Mira Kazilari, + pok. iz obit. Majstorović i 

Kirinić, + Antun Jelšovec, + Antun Požgaj,  

+ Ljubica Gulan, + za duše u čistilištu, 

 – na nakanu za obitelj 

 

18. siječnja, subota 

sv. Margareta Ugarska 

sv. misa u 8 sati   

– na nakanu u zahvalu  
 

19. siječnja, nedjelja  

          DRUGA NEDJELJA 

             KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Katica Babić 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Kristo Sjekavica 
 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 2020. 

 

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

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

večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 15. siječnja u 

13,45 sati; za krizmanike u četvrtak, 16. siječnja: 8.a u 15 sati, 

8.b u 15,45 i 8.c u 16,30 sati. 

 U srijedu, 15. siječnja, nakon večernje mise je susret Biblijske 

grupe. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 19. 

siječnja. 

 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 našoj župi završio je redoviti blagoslov obitelji. Sve one 

obitelji koje zbog različitih razloga nisu stigle primiti blagoslov, 

a javile su se u župni ured, svećenik će ovih dana kontaktirati i 

dogovoriti se za blagoslov obitelji. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

ZAHVALA 

S blagdanom Krštenja Gospodnjega završava božićno liturgijsko vrijeme, vrijeme koje traži više poslova oko uređenja crkve i pripreme liturgijskih  

slavlja, ujedno i vrijeme posjeta svećenika obiteljima prigodom blagoslova. Stoga izražavam zahvalnost svim župljanima koji su uređivali jaslice i bor i brinuli se o 

čistoći crkve. 

Zahvaljujem  našim župnim zborovima, dječjem i župnom mješovitom zboru, i njihovim voditeljicama na lijepu pjevanju tijekom božićnoga vrjemena, osobito 

na lijepo pripremljenu božićnom koncertu.   

Zahvaljujem svim obiteljima koje su primile župnika u svoj dom i darivali za potrebe naše župe.  

Osobitu zahvalnost izražavam mojim pratiocima prigodom blagoslova obitelji gospodi Ivici Krpanu i Nikoli Jukiću.   

Župnik 

                                                                    

 

                                                                                                             

 


