
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 25. do 31. svibnja 2020. 

25. svibnja, ponedjeljak  

sv. Beda Časni 
sv. misa u 18 sati   

na nakanu u čast  Blažene Djevice Marije 

 

26. svibnja, utorak 

sv. Filip Neri 

 

sv. misa u 18 sati  

na čast Blažene Djevice Marije 

 

27. svibnja, srijeda 

sv. Augustin Kenterberijski 
 

sv. misa u 18 sati  

+ Andrija Brozd 

28. svibnja, četvrtak 

Vilim, Velimir 
sv. misa u 18,30 sati 

na čast i zahvalu milosrdnomu Isusu  

29. svibnja, petak 

sv. Euzebije i Polion, 

mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 
na čast pet rana Isusovih 

30. svibnja, subota 

sv. Ivana Orleanska 
 

sv. misa u 8 sati   
+ Zdravko i Stjepan Vrbanac 

31. svibnja, nedjelja  
DUHOVI  

ili PEDESETNICA 

 

sv. misa u 9 sati         – na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ OD KAMENITIH VRATA 
 

Tvoj sveti lik nije izgorio u razornu požaru Kamenitih vrata. 

Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu grada Zagreba  

želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište  

svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. 

Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvojemu srcu povjeravamo  

i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe i beskućnike našega grada. 

Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene. 

Kraljice mira, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj domovini,  

da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva,  

da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova. 

Amen. 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ 

 U nedjelju, 31. svibnja slavi se svetkovina Duhovi, koju zovemo i  

Pedesetnica, a nazivamo ju i rođendanom Crkve jer su apostoli, 

poneseni Duhom Svetim, počeli propovijedati i razglašavati 

veličanstvena djela Božja. Svete mise na svetkovinu Duhova su u 9, 11 

i 18,30 sati. 

 Zbog izvanrednih okolnosti slavlje svete potvrde i prve svete pričesti 

u našoj župi odgođeno je za jesen, tj. na početak nove školske godine. 

O točnu datumu slavlja roditelji će na vrijeme biti obaviješteni. 

 Na svetkovinu Duhova bit će i proslava Majke Božje od Kamenitih vrata. 

Svečano euharistijsko slavlje počinje u 19 sati, bit će ispred naše 

Katedrale. 

 Svoje novčane priloge za obitelji i pojedince stradale u potresu možete 

staviti u posebnu „škrabicu“ koja se nalazi na stolu za katolički tisak ili 

osobno donijeti u župni ured.  

 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. 

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, ali samo nakon svete mise. 

Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenu prostoru, gdje će se 

moći ostvariti potreban tjelesni  razmak. Molimo 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. 
 

 


