
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 17. do 24. svibnja 2020. 

18. svibnja, ponedjeljak  

sv. Ivan I. papa, mučenik 
sv. misa u 18 sati   

+ pok. iz obit. Brkanić i Pavlović,  

+ Josip Bartošek 

19. svibnja, utorak 

Urban, Teofil, Rajko 

 

sv. misa u 18 sati  

+ Marica i Jaga Hrkač, + Ana i Ante Protrka,  

+ Stjepan i Marija Babić, + Stjepan i Marija Nađ,  

– na čast Bl. Dj. Marije 

20. svibnja, srijeda 

sv. Bernardin Sijenski, 

redovnik 
 

sv. misa u 18 sati  

+ Slavko i Rezika Galić 

21. svibnja, četvrtak 

UZAŠAŠĆE 

GOSPODINOVO  

Ili  SPASOVO 

sv. misa u 9 sati  

+ Ivan Gadže 

sv. misa u 18 sati 

+ Ivo, Marija i Stjepo  Matičević 

22. svibnja, petak 

sv. Rita iz Cascije, 

redovnica 

sv. misa u 18 sati 
- na čast Duhu Svetom 

+ Petar Lončar 

23. svibnja, subota 

Deziderije, Željko, Želimir 
 

sv. misa u 18 sati   
– na nakanu za zdravlje 

24. svibnja, nedjelja  
ŠESTA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 8 sati         + Slavica Briški Cukalo 

sv. misa u 10 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Josip i Vesna Perišić 

Molitva Mariji Pomoćnici  

 

Presveta Djevice Marijo, pomoćnice kršćana, kako je dobro doći do tebe i moliti za vječnu pomoć. Ako zemaljske majke 

zaborave svoju djecu, kako bi nas mogla ti, najdraža naša Majko zaboraviti? Budi nam pomoć, molimo te, u svim našim 

potrebama, u svakoj boli, a osobito u svim našim kušnjama. 
 

Molimo tvoju neprekidnu pomoć svima onima koji trpe. Pomozi slabima, izliječi bolesne, obrati grešnike. Neka po tvom 

zagovoru rastu duhovna zvanja. Zauzmi se za nas, o Marijo, pomoćnice kršćana, da se uteknemo tebi ovdje na zemlji i da te 

možemo voljeti i vječno ti biti zahvalni na nebu. Amen! 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ 

 U četvrtak, 21. svibnja je svetkovina Uzašašće Gospodinova ili 

Spasovo. Svete su mise u 9 i 18 sati. 

 Dopušteno je slaviti mise s 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. 
 

 


