
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 21. prosinca do 27. prosinca 2020. 
 

21. prosinca, ponedjeljak 

sv. Petar Kanizije 
sv. misa zornica u 6,30 sati  

+ Ana Krajna 

22. prosinca, utorak 

Honorat, Časlav 
sv. misa zornica u 6,30 sati 

+ Marko Vrkljan 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Slavko Brzović, + Marija i Stanko Vračević i pok. iz 

obit. Vračević i Kirinčić, + Stjepan i Marica Pomper, –  

na nakanu za zdravlje 

 

23. prosinca, srijeda 

Viktorija, Vika 
sv. misa zornica u 6,30 sati  

+ Franjo i Marica Jantoš 

sv. misa u 18,30 sati 

24. prosinca, četvrtak 

 Adam i Eva, BADNJAK 

sv. misa zornica u 6,30 sati 

 

av. misa polnoćka u 18 sati 

sv. misa polnoćka u 19,30 sati 

sv. misa polnočka u 21 sat 

25. prosinca, petak 

ROĐENJE 

GOSPODINOVO, BOŽIĆ 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati   + Franjo Ivić 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca, subota 

SV. STJEPAN, prvomučenik 

sv. misa u 9 sati  

sv. misa u 11 sati 

27. prosinca, nedjelja   

 SVETA OBITELJ ISUSA,     

MARIJE I JOSIPA 

sv. misa u 7,30 sati                              

sv. misa u 9 sati          
sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    –  na nakanu 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 
 

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

 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica u 6,30 

sati. U ovom tjednu, osim zornice, sveta je misa u utorak i srijedu 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. 

 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  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. 

Dragi župljani,  

u noći rođenja Gospodina našega Isusa Krista, anđeo se ukazao ljudima koji su radili jedan od najnižih poslova: čuvali su stada ovaca, i rekao im:  

Evo, javljam vam veliku blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.  

               I  odmah se anđelu pridružila velika nebeska vojska koja je slavila Boga pjevajući: Slava Bogu na visini…  

Prva svrha Božića jest, dakle, slavlje!  

Trebamo slaviti Gospodina, zajedno se radovati i veseliti jer smo po  Isusovu rođenju primili radosnu vijest: Bog nas ljubi! Bog je s nama! Bog je za nas! 

Ne dopustimo da nam ovo vrijeme s epidemiološkim ograničenjima oduzme radost i slavlje Božića – spasonosne istine – da nas Bog ljubi! 

                                                                  Svim župljanima od srca želim čestit Božić i sretnu i blagoslovljenu novu 2021. godinu! 

                                                                                                                    Vaš župnik vlč. Ivica 


