
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 4. siječnja 2020. do 10. siječnja 2021. 
 

4. siječnja, ponedjeljak 

sv.Anđela Folinjska, Emanuel 
sv. misa u 8 sati  

+ Boris Kalpić 
 

5. siječnja, utorak 

sv. Genoveva Todes Morales, 

Miljenka, Radoslav, Eduard 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ivan Jurčević, + pok. iz obit. Bandić, Zovak, 

Šimunović i Sabljo, + Ružica Lopatar, + Štefanija 

Poljak, + Ljubica Vargek 

6. siječnja, srijeda 

BOGOJAVLJANJE –  

SVETA TRI KRALJA 

sv. misa u 7,30 sati    - na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 9 sati        + pok. iz obit. Gregov i Kriletić 

sv. misa u 11 sati       - za župnu zajednicu 

7. siječnja, četvrtak 

 sv. Rajmund Penjaforski 
sv. misa u 18,30 sati  

+ Ruža i Ljuba Maići svi pok. iz obit. Maić, + Tomislav 

Nevjestić 

8. siječnja, petak 

sv. Severin, Gospa od brze 

pomoći 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Tolić, + pok. iz obit. Pavičić 

9. siječnja, subota 

sv. Alix le Clerq, Hadrijan, 

Julijan, Živko 

sv. misa u 8 sati  

+ Pero Kovačević 

10. siječnja, nedjelja   

 KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

sv. misa u 7,30 sati     + Dragica Večkovi                           

sv. misa u 9 sati          + Ljubica Čavar i pok. iz obit. 

                                       Čavar i Brabec       

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Tomislav Nevjestić  
 

 

 

 

              ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 
 

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

 Svete mise na svetkovinu Bogojavljanje u 7,30, 9 i 11 sati 

 U utorak, 5. siječnja na koncu svete mise bit će blagoslov vode. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 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. 

 Za blagoslov obitelji nazvati na broj: 098 901 57 50 svakog radnog 

dana u vremenu od 9 do 10 sati. 

 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. 

                                                                      

                                                     STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA ( MATICA ) ZA 2020. 
 

                                                            U 2020. kršteno je 45 djece ( 2019. g. kršteno je 43 djeteta). 

                                                            U 2020. umrlo je 95 župljana ( 2019. g. umrlo je 88 župljana). 

                                                            U 2020. vjenčano je 8 parova ( 2019. g. vjenčano je 12 parova). 

                                                            U 2020. prvu svetu pričest primilo je 52 prvopričesnika ( 2019. g. pričeščeno je 49 prvoprićesnika). 

                                                            U 2020. svetu potvrdu primilo je 47 krizmanika ( 2019. g. krizmana 44 krizmanika).                                                 
 


