
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 14. prosinca do 20. prosinca 2020. 
 

14. prosinca, ponedjeljak 

sv. Ivan od Križa 

sv. misa zornica u 6,30 sati  

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

15. prosinca, utorak 

bl. Jula i sestre drinske 

mučenice 

sv. misa zornica u 6,30 sati 

+ za duše u čistilištu 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Luka Prpić, + Dragutin i Marija Drčić, +Ivan 

Leko, + pok. iz obit. Mladinović i Bilić, +Pero 

Rotim, +Grgur, Josip i Juraj Magličić, +Matija 

Butković, + pok. iz obit. Čakalović 

16. prosinca, srijeda 

Adela, Albina, Zorka 

sv. misa zornica u 6,30 sati  

- na nakanu 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marija Žliman i svi pok. iz obit. 

17. prosinca, četvrtak 

 Lazar, Florijan, Izak 

sv. misa zornica u 6,30 sati 

- na nakanu za ozdravljenje 

sv. misa u 18,30 sati 

18. prosinca, petak 

Gracijan, Bosiljko, Dražen 

 

sv. misa zornica u 6,30 sati 

+ Tomislav Štajduhar 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Ante Koprtla, +Jure Rogić, + pok. iz obit. Jakara, + 

pok. iz obt. Žnidar, pok. iz obt. Mihaljević, pok. iz obt. 

Kunštek, Jarnjak i Šenjug,+ pok. iz obt. Lopatko i 

Pastuović  

19. prosinca, subota 

Anastazije, Urban, Vladimir 

sv. misa zornica u 6,30 sati  

+ Ivan i Mila Jelavić 

20. prosinca, nedjelja   

 ČETVRTA NEDJELJA 
          DOŠAŠĆA 

sv. misa u 7,30 sati      + Vjekoslav i Marija Kumrić  

                           i pok. iz obit. Kumrić, Barušić i Gadanac                                   

sv. misa u 9 sati           + Ante, Ana i Joso Gavranović 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Miće i Katica Roki 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 

 

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

 Nedjelja Caritasa, obilježava se treće nedjelje došašća. Kada smo na 

poseban način pozvani okrenuti se prema potrebitima u našoj župnoj 

zajednici i našoj Nadbiskupiji. 

Na kraju svih svetih misa prikupljat ćemo materijalne priloge za one 

koji su potrebni naše pomoći. 

 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica 

 u 6,30 sati. I od  utorka do petka osim zornice, sveta je misa u 18,30 

sati. 

 Molimo da obitelji koje imaju nemoćna ili bolesna člana o tome 

obavijeste župni ured, kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije 

Božića    i podijeliti mu svete sakramente ispovijedi i pričesti. 

 Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca 2021. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

 U došašću prikupljamo nepokvarljivu hranu za siromašne obitelji u 

našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od ulaznih 

vrata. 

 U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar za 

2021. godinu. 

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

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

tjelesni  razmak.   

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

vrelo, Kana. 

                                                                  VRIJEME ZA SVETU ISPOVIJED DO BOŽIĆA 

                                    Od utorka 15. prosinca do  petka 18. prosinca ispovijeda se od 6 do 6,30 sati i od 18 do 18,30 sati. 

                                    Subota, 19. prosinca ispovijeda se od 9 do 11 sati. 

                                    Nedjelja, 20. prosinca ispovijeda se  od 17 do 18,30 sati. 

                                    U utorak, 22. prosinca i srijedu, 23. prosinca ispovijeda se od 6 do 6,30 sati i od 18 do 18,30 sati 
                                                   SVETA JE ISPOVIJED U SAKRISTIJI GDJE SE MOŽE OSTVARITI POTREBAN TJELESNI  RAZMAK.   
 


