
 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 29. prosinca 2019. do 5. siječnja 2019. 

30. prosinca, ponedjeljak      

Feliks, Srećko 

sv. misa u 7,30 sati  

 

31. prosinca, utorak 

sv. Silvestar I., papa 

sv. misa u 18,30 sati 

zahvalnica 

1. siječnja, srijeda 

Sveta Marija Bogorodica 

Nova Godina 

sv. misa u 9 sati 

- na nakanu – zahvala Blaženoj Djevici Mariji 

sv. misa u 11 sati 

–  za župnu zajednicu 

2. siječnja, četvrtak 
sv.  Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, 

biskupi i crkveni naučitelji 

sv. misa u 7,30 sati 

+Ante i Marica Bobanović, +Franciska Sirovica 

3. siječnja, petak 

Presveto Ime Isusovo  

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Vladimir Bišćan, +Antun Peša, +Đuro i Kata 

Tomić, +Milica Mikulić  

4. siječnja, subota 

sv. Anđela Folinjska 

sv. misa u 7,30 sati   

+Jozo i Đurđa Lujić  
 

5. siječnja, nedjelja  

 

DRUGA NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

sv. misa u 9 sati          +Miljivoj i Nela, Stjepani i   

                                       Josipa Boranić, Šimun i      

                                       Marija Bekafigo 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 2019.  I SIJEČANJ 2020. 

 

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

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

vode. 

 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. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

MOLITVA SVETOJ OBITELJI 

Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji. Isuse,  

učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. 

Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obavezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. 

Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji. 

Marijo, naša majko, tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke. Udijeli majkama otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. 

Daj da sa svojim mužem budu vlastitim primjerom prve odgojiteljice vjere svojoj djeci. 

Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu, posao koji će raditi u marljivosti i poštenju  

te vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci. 

Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve obitelji, a na poseban način one koje su najpotrebnije vaše pomoći. 

Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi! 

Amen. 
 


