
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 17. veljače do 23. veljače 2019. 

17. veljače, ponedjeljak  

Sedam svetih osnivača Reda 

slugu Blažene Djevice Marije 

(serviti)     

sv. misa u 8 sati     

+ Franjo i Marica Jantoš 

18. veljače, utorak 

sv. Bernardica, lurdska 

vidjelica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Antun i Žaneta Kokol, + Nenad i Adolfina Filić, + 

Stjepan Žagrović, + Bože Bošnjak,  

+ Veselko i Božica Čosić, + Ana Ferenčić i svi pok. iz 

obit. +Anka, Ivan i Krešo Lončar i svi pok. iz obit.+ 

Bojana Lisac, –  na nakanu u zahvalu, – na nakanu za 

uspjeh operacije, – na nakanu 
 

19. veljače, srijeda 

Konrad, Rajko, Ratko 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ante, Jela i Marta Jurišić 
 

20. veljače, četvrtak 
sv. Franjo i Jacinta, fatimski 

vidioci 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Pero Alvir 

21. veljače, petak 

sv. Petar Damjani, biskup i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marija, Stjepan i Josip Sučija, +Dragan i Anđa 

Jezidžić, + Dragica Igrc, + Anđa, Stjepan i Branko 

Bakula i pok. iz obit.+ za duše u čistilištu, – na nakanu 
 

22. veljača, subota 

KATEDRA SV. PETRA 

sv. misa u 8 sati   

+ Ivan Pavlović 
 

23. veljača, nedjelja  

 

              SEDMA NEDJELJA 

               KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati          + Mara, Jure i Marko  Brkljačić 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Marko i Jela Vučević i pok. iz                 

                                        obit. Tepeš 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 2020. 
 

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

 U utorak, 18. veljače susret Schonstattske molitvene zajednice. Na susretu 

će biti sestra Ramona koja će održati predavanje o simbolu Božjeg oka i 

Božjoj providnosti. Na susret su pozvani i ostali župljani. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 19. veljače, u 13,45 sati; za 

krizmanike u četvrtak, 20. veljače: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 8.c     u 16,30 

sati. 

 U srijedu, 19. veljače, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, tema: 

Budite sveti, jer ste na svetost pozvani. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

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

i Kana. 

NAJAVA 

Naše godišnje župno klanjanje je u ponedjeljak, 24. veljače. Cjelodnevno 

klanjanje Presvetomu Oltarskomu Sakramentu počinje nakon svete mise u 9 

sati. Pozivamo sve župljane i njihove obitelji da barem jedan član obitelji 

tijekom dana posjeti 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, 

bilo da mu iznesemo svoje nakane i svoje muke.  

Klanjanje ćemo završiti svetom misom u 18,30 sati.  
Trodnevnicom se želimo duhovno pripremiti  

za milosno i pokorničko korizmeno vrijeme. 
 

Duhovna obnova u našoj župi  bit će od 24. do 26. veljače, tj. od ponedjeljka do 

srijede u 18,30 sati. Duhovnu obnovu vodit će vlč. Ivica Cujzek, prefekt u 

Nadbiskupskomu bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.  
 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

MOLITVA ISUSU ZA OPROST GRIJEHA  
Gospodine Isuse, previše dugo si bio izvan mojega života. Znam da sam grješnik i da ne mogu spasiti sama sebe. Više ne ću zatvoriti vrata kada 

čujem kako kucaš. Vjerom zahvalan primam tvoj dar spasenja. Spreman sam ti vjerovati kao svojemu Gospodinu i Spasitelju. 

 Hvala ti, Gospodine Isuse, što si došao na zemlju. Vjerujem da si Sin Božji koji je umro na križu za moje grijehe i trećega dana ustao od mrtvih. 

Hvala ti što nosiš moje grijehe i što mi daješ dar vječnoga života. Vjerujem da su tvoje riječi istinite.  

Dođi u moje srce, Gospodine Isuse, i budi moj Spasitelj.  

Amen. 

 

 


