
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 11. do 17. svibnja 2020. 

11. svibnja, ponedjeljak  

Mamereto, Franjo 
sv. misa u 18 sati   

+ Sofija i Ivan Dijanić, + Sofija i Pavao 

Tomašević, + Anrija i Mara Forjan 

12. svibnja, utorak 

sv. Leopold Bogdan Mandić 

 

sv. misa u 18 sati  

+ Branko Sever, Ivica i Katica Pisac, + Karlo i 

Kata Čižmar i pok. iz obit. Petrović,  

+ Danijel Peroković 
 

13. svibnja, srijeda 

Blažena Djevica Fatimska 
 

sv. misa u 18 sati  

+ Luka Žugaj 

14. svibnja, četvrtak 

sv. Matija, apostol 

sv. misa u 18 sati  

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

15. svibnja, petak 

Svi sveti solinski mučenici 
sv. misa u 18 sati 
+ pok. iz obit. Predrijevac, 

 – na čast pet rana Isusovih 

16. svibnja, subota 

sv. Ivan Nepomuk 
 

sv. misa u 18 sati   
+ Ivan Koprtla i pok. iz obit. 

17. svibnja, nedjelja  
ŠESTA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 8 sati         + Stjepan i Filomena 

                                       Tolić i pok. iz obi.  

sv. misa u 10 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   

                                                                                  MOLITVA POMOĆNICI I GOSPI MIRA  
 

O Marijo, pomoćnice kršćana, tebi se obraćamo u našim potrebama s očima punim ljubavi, praznih ruku i čeznutljivih srdaca. 

Gledamo prema tebi da bismo vidjeli tvojega Sina, našega Gospodina. Uzdižemo ruke da bismo imali kruh života. 

Široko otvaramo svoja srca da bismo primili Kralja mira. 

Majko Crkve, tvoji sinovi i kćeri zahvaljuju ti za tvoju pouzdanu riječ koja odjekuje stoljećima, koja se izdiže iz prazne duše koja je postala puna milosti,  

koju je Bog pripremio da primi Riječ za svijet, da bi se svijet mogao preporoditi. 

U tebi je zarudjela zora kraljevstva Božjega, kraljevstva milosti i mira, ljubavi i pravde, rođena iz dubine utjelovljene Riječi. 

Crkva po cijelom svijetu pridružuje se tebi slaveći njega čije je milosrđe od koljena do koljena. (...)                                                                      

Pomoćnice kršćana, zaštiti nas! 

Zvijezdo mora, vodi nas! 

Gospo mira, moli za nas! 
(molitva sv. Ivana Pavla II.) 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ 
  

 Dopušteno je slaviti mise sa narodom uz ograničen broj prisutnih 

vjernika. Kako će se iz naše crkve i dalje prenosi sveta misa  

na Hrvatskoj televiziji promijenjen je raspored svakodnevnih i nedjeljnih 

svetih misa. 

 Svete mise s narodom u našoj će župi biti: 

nedjeljom u 8, 10 i 18,30 sati 

radnim danom u 18 sati. 

 Na trećemu programu Hrvatske televizije možete pratiti izravan prijenos  

iz naše crkve svakodnevne svete mise u 18 sati i nedjeljnu misu u 10 sati.  

 Sve koji ne mogu doći u crkvu pozivamo da u svojim domovima, 

u svojim kućnim crkvama, prate prijenos svete mise da budemo  

sjedinjeni u zajedničkoj molitvi. 

 Vjernike koji će doći u crkvu na svetu misu molimo da se pridržavaju 

preporuka za sprječavanje zaraze virusom Covid 19.  

 Od utorka do petka župni ured otvoren je od 16,30 do 17,30 sati  

samo za izdavanje dokumenata, prijave krštenja, vjenčanja i sprovoda.  

Za upis misnih nakana molimo da i dalje to činite telefonom. 

  Mogućnost je za svetu ispovijed svakoga dana, samo nakon svete mise. 

Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenom prostoru, 

gdje će se moći ostvariti potreban tjelesni  razmak. Moli se da pokornik  

pri dolaska na ispovijed nosi masku i dođe dezifinciranih ruku. 

 Preporučuje se da starije i bolesne osobe, osobe s kroničnim bolestima, 

osobe koje su u samoizolaciji da se i dalje suzdržavaju od dolaska na svetu 

misu. 
 

 


