
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 24. veljače do 1. ožujka 2020. 

24. veljače, ponedjeljak  

sv. Sinerot, mučenik    

Godišnje župno klanjanje  

 

sv. misa u 9 sati     

sv. misa u 18,30 sati 
+ Zdravka Martinović 

25. veljače, utorak 

Cezarije, Hrvoje, Berislav 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Marijana Miholek, – na čast Blažene Djevice 

Marije, – na nakanu 

26. veljače, srijeda 

Pepelnica - Čista srijeda 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ pok. iz obit. Begić 

 

27. veljače, četvrtak 

sv. Donat, Gabrijel, 

Tugomir 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Jarnjak 

28. veljače, petak 

sv. Petar Damjani, biskup 

i crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Milka Jakelić, + Nedjeljko Petrović, + Đuro 

Hinek i pok. iz obit. 

 

29. veljača, subota 

Hilarije, Osvald 

 

sv. misa u 8 sati   
+ Ivanka Cervelin i Dragica Keča 

 

1. ožujka, nedjelja  

    PRVA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati          + Marija Sučija 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Franjo Medovka 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 2020. 
 

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

 U ponedjeljak, 24. veljače, godišnje je župno klanjanje. Cjelodnevno klanjanje 

Presvetomu Oltarskomu Sakramentu počinje nakon svete mise u 9 sati. 

Pozivamo sve župljane da tijekom dana posjete crkvu i pred Presvetim provede 

jedan dio vremena, makar i najmanji. To je sveta prigoda za molitvu, bilo da 

zahvaljujemo Gospodinu i slavimo ga, bilo da molimo milost i uslišanje svojih 

potreba i potreba naše Nadbiskupije. Klanjanje ćemo završiti svetom misom u 

18,30 sati. To će biti PRVI DAN  trodnevne duhovne obnove.  

 U utorak, 25. veljače, bit će DRUGI DAN trodnevne duhovne obnove, misa 

počinje u 18,30 sati. 

 U srijedu, 26. veljače, Pepelnica je ili Čista srijeda, to je TREĆI DAN 

trodnevne duhovne obnova. Nakon homilije bit će obred pepeljenja.    Na 

Pepelnicu ili Čistu srijedu obavezan je post i nemrs. 

 Duhovnu obnovu vodit će vlč. Ivica Cujzek, prefekt u Nadbiskupskomu 

bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.  

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 26. veljače, u 13,45 sati. 

Krizmanicisu obavezni doći, umjesto župnoga vjeronauka u srijedu, na 

Pepelnicu, tj. na svetu misu u 18,30 sati. 

 U srijedu, 26. veljače, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, tema: 

Čisto srce stvori mi Bože. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U četvrtak, 27. veljače susret Hrvatskih branitelja u 19,30 sati. 

 U petak, 28. veljače, pobožnost Križnoga puta počinje u 18 sati, tj. prije 

večernje svete mise. 

 U nedjelju, 1. ožujka  na svetoj će  misi u 9 sati biti predstavljanje ovogodišnjih 

prvopričesnika župnoj zajednici. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo vrelo i Kana. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

                                                                   RASPORED ŽUPNOGA KLANJANJA U PONEDJELJAK, 24. VELJAČE 2020. 
                                 Od 10 do 11 sati: Ehrichova                                                              Od 15 do 16 sati: Turinina                                                             

                                 Od 11 do 12 sati: Milovana Kovačevića                                            Od 16 do 17 sati: Šenova                                        

                                 Od 12 do 13 sati: Zemljakova                                                            Od 17 do 18 sati: I. Šibla, SR Njemačke, B. Bušića, K. Kantoci, Stonska,                                                            

                                 Od 13 do 14 sati: Viktora Kovačića                                                                                V. Bakića, E. Murtića, D. Tomljanovića   

                                 Od 14 do 15 sati: Ostrogovićeva, Pičmanova i Potočnjakova         Od 18 do 18,30 sati: Biblijska grupa, Obiteljska zajednica, Zajednica  

                                                                                                                                                                                   hrvatskih branitelja   

                                                                                                      U 18,30 završetak klanjanja, početak svete mise.                  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 


