
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 28. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021. 
 

28. prosinca, ponedjeljak 

Nevina dječica, mučenici 
sv. misa u 8 sati  

+ Karlo, Marija, Josip, Karolina i Todor Pahor 
 

29. prosinca, utorak 

Toma, Tomislav, David 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Anka Škopić, + Juraj, Barbara i Josip Kirinčić i svi 

pok. iz obit Kirinčić, Brajković i Kompes, + Paula 

Stojan 

30. prosinca, srijeda 

Feliks, Srečko 
sv. misa u 8 sati  

- na nakanu 

31. prosinca, četvrtak 

 Silvestar, Silvije 

sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica) 
 

1. siječnja, petak 

SV. MARIJA BOGORODICA, 

Nova godina 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati   + Antun Pleša 

sv. misa u 11 sati 

2. siječnja, subota 

sv. Bazilije Veliki i sv. Grgur 

Nazijanski 

sv. misa u 8 sati  

–  na nakanu u zahvalu 

3. siječnja, nedjelja   

 DRUGA NEDJELJA 

          PO BOŽIĆU 

sv. misa u 7,30 sati     + Vladimir Bišćan                            

sv. misa u 9 sati          + Josip Jarnjak         

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Krešo, Ivan i Anka Lončar  
 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC I SIJEČANJ 
 

 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati 

 Svete su mise u ponedjeljak 28. i srijedu 30. prosinca u 8 sati.  

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U petak, 1. siječnja prvi je petak u mjesecu. Prilika za sv. ispovijed 

pola sata prije svetih misa. 

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete 

mise. Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban  

razmak.   

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

vrelo, Kana. 

 Ovogodišnji blagoslov obitelji bit će pod određenim uvijetima zbog 

bolesti COVIDA-19 uzrokovane koronavirusom. Zbog tih okolnosti 

župnik će pohoditi samo one obitelji koje se prijave telefonskim 

pozivom. Naime, tim ćete načinom izraziti želju da župnik pohodi vaš 

dom i blagoslovi vašu obitelj. 

 Blagoslov obitelji po rasporedu ulica započet će u ponedjeljak, 28. 

prosinca 2020. i trajat će do 13. siječnja 2021. ali i nakon 

predviđenoga redovitoga blagoslova i dalje će se moći pozvati 

svećenika za blagoslov. 

                                                                                                            MOLITVA SVETOJ OBITELJI 
Sveta nazaretska obitelji, tvojoj nebeskoj zaštiti predajemo sve naše obitelji. 

Isuse, učini da u svakoj obitelji vladaju odnosi ljubavi i povjerenja. 

Nauči djecu poslušnosti roditeljima, marljivosti u školskim i drugim obvezama. Oslobodi ih od utjecaja zla i zaštiti od svake ovisnosti. 

Daj da rastu u mudrosti i Božjoj milosti kao što si ti rastao u svojoj obitelji. 

Marijo, naša majko, tvojoj dobroti preporučujemo srce svake žene i majke; udijeli im otvorenost životu, strpljivost i smisao za žrtvu. 

Daj da sa svojim mužem bude vlastitim primjerom prva odgojiteljica vjere svojoj djeci. 

Sveti Josipe, skrbniče Isusa i Marije, izmoli očevima otvorenost Božjem vodstvu,  

posao koji će raditi u marljivosti i poštenju te vrijeme koje će posvetiti svojoj ženi i djeci. 

Isuse, Marijo, Josipe, predajemo vam sve obitelji, osobito one kojima je najpotrebnija vaš pomoć.  

Bdijte nad nama i čuvajte nas u svojoj ljubavi!  

Amen. 

 


