
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 4. do 10. svibnja 2020. 

4. svibnja, ponedjeljak  

sv. Florijan i mučenici iz 

Lorcha 

sv. misa u 18 sati   

- na nakanu 

5. svibnja, utorak 

Hilarije, Anđeo 

 

sv. misa u 18 sati  

+ Marin i Ana Benkus, + pok. iz obit. Čorić, 

Smiljanić i Jukić 
 

6. svibnja, srijeda 

sv. Irenej Srijemski, 

biskup i mučenik 

sv. misa u 18 sati  

–  za duše u čistilištu 

7. svibnja, četvrtak 

sv. Dujam, biskup i 

mučenik 

sv. misa u 18 sati  

+ Đuro Bučec  

8. svibnja, petak 

bl. Djevica Marija, 

posrednica milosti 

sv. misa u 18 sati 
+ Marija Vinković,  – na nakanu u zahvalu za 10. 

godina kršćanskog braka 

9. svibnja, subota 

Izaija, Dionizije 
sv. misa u 18 sati   
- na nakanu u zahvalu 

10. svibnja, nedjelja  
PETA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 8 sati         + Marija Galjatović i za duše 

                                      u čistilištu 

sv. misa u 10 sati      – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Ivo i Marko Knežević 

GLEDAJ ZVIJEZDU, ZAZOVI MARIJU    
Ti, koji u stalnoj nepostojanosti sadašnjega života opažaš da si više nalik lađi kojim se poigravaju bijesni valovi nego lađi ukotvljenoj u mirnoj 

luci, čvrsto svoj pogled upri u sjaj one zvijezde ako ne želiš da te razbije silni vihor. Ukloniš li tu zvijezdu mora s velikoga i širokoga oceana 

života, što ti drugo ostaje osim tame i smrtne sjene? Stoga čitavim svojim bićem štuj Mariju jer to je volja onoga koji po Mariji želi imati sve 

ljude. Kad se dignu oluje strasti, kad prijeti brodolom: gledaj zvijezdu, zazovi Mariju! Ako te žele prekriti valovi oholosti i častohleplja: gledaj 

zvijezdu, zazovi Mariju! Misli na nju kad te zahvati strah od  suda, kad te želi zahvatiti ponor očaja, u svakoj opasnosti: gledaj zvijezdu, Zazovi 

Mariju! Nikad neka ti ne iščezne s usana, nikad iz srca! Ako nju slijediš, nikad ne ćeš zalutati s pravoga puta. Moliš li nju, nikad ne ćeš 

očajavati! Misliš li na nju, nikad se ne ćeš razočarati. Dok te ona drži uza nju, nikad ne ćeš pasti. Ako te ona štiti, nikad ne ćeš pasti. Ako te ona 

štiti, ne  ćeš se bojati. Ako ti je ona voditeljica, nikad se ne ćeš umoriti. Ako ti je ona milostiva, bit ćeš siguran.                                                   
(sv. Bernard iz Clairvauxa) 

                                                                                   
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ 

  
 Od 2. svibnja 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, pratite prijenos svete mise da budemo  

sjedinjeni u zajedničkoj molitvi. 

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

preporuka za sprečavanje zaraze virusom Covid-19.  

 Od utorka, 5. svibnja bit će otvoren župni ured 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 učinite telefonom. 

 Od ponedjeljka, 4. svibnja bit će mogućnost za svetu ispovijed samo nakon 

svete mise. Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenom prostoru, 

gdje će se moći ostvariti potreban fizički 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. 
 

 


