
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 11. siječnja do 17. siječnja 2021. 
 

11. siječnja, ponedjeljak 

sv. Teodozije, opat 
sv. misa u 8 sati  

+ Anica Pažin 
 

12. siječnja, utorak 

Tatjana, Bernard 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Josip i Stana Medilović, + Ivica i Lara Kurešić, + 

Jadranka Fikret, + Dragica Igrec, + za duše u 

čistilištu, + Marija Mihalinec, + Biserka Rupčić, - na 

nakanu za zdravlje 

13. siječnja, srijeda 

sv. Hilarje, biskup i crkveni 

naučitelj iz Poitiersa 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Miloš Čipić i pok. iz obit. Gmajnić 

 

14. siječnja, četvrtak 

 Feliks, Srećko, Malahija 

sv. misa u 18,30 sati  

+  Vladimir 

15. siječnja, petak 
sv. Pavao Pustinjak,  

sv. Anastazija (Stošija), djevica 

sv. misa u 18,30 sati 

–  na nakanu, –  na nakanu za domovinu, + Josip 

Franjo i Danijel Vilić 

16. siječnja, subota 

sv. Marce, Mislav, Honrat 
sv. misa u 8 sati  

 

17. siječnja, nedjelja   

   DRUGA NEDJELJA   

      KROZ GODINU 

sv. misa u 7,30 sati                               
sv. misa u 9 sati          + Juraj i Ana Čumbrek i Antun 

                                        Metelko 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Mira Kazilari i Ankica Hlača 
 

 

 

 

              ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 
 

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

 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 uvjetima 

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 

svakoga radnoga dana u vremenu od 9 do 10 sati. 

 Blagoslov obitelji po rasporedu ulica počeo je u ponedjeljak, 

28. prosinca 2020. i trajat će do 13. siječnja 2021. I nakon 

predviđenoga redovitoga blagoslova i dalje će se moći pozvati 

svećenika za blagoslov. 

                                                                                          BLAGDAN KRŠTENJE GOSPODINOVO 
 

Današnjom nedjeljom, tj. blagdanom Krštenja Gospodinova završava božićno vrijeme. Taj se blagdan u Katoličkoj crkvi uvijek slavi u nedjelju nakon 

Bogojavljenja, a nova mu liturgija daje mu istaknuto mjesto. Slaveći današnji blagdan, sjećamo se dolaska Isusa Krista na rijeku Jordan gdje ga je, na početku 

njegova javnoga djelovanja, krstio Ivan Krstitelj. To je čin koji i nas poziva na obraćenje, na novi život i vjernost Savezu koji je Bog sklopio sa svojim izabranim 

narodom, među koji se i mi ubrajamo. Isus Krist tim činom želi pokazati da nam je – osim u grijehu – u svemu jednak. Njegovim je silaskom u vodu započelo novo 

doba čovječanstva, i novi život.  

Današnji blagdan ima i veliko značenje za nas kršćane jer nas podsjeća na naše krštenje koje od krštenja Gospodinova prima snagu preobraziti našu grješnu 

ljudsku narav u pravu djecu Božju. Danas je dan kad se prisjećamo svojega krštenja, svojih odluka u vjeri da se krste i naša djeca. Mi smo po krštenju pozvani 

činiti dobra djela, i to što revnije. Bog je u tom trenutku i nad nama otvorio nebo i rekao: Ti si moje ljubljeno dijete, ti si moja radost i moj ponos. Kuda god kršćanin 

ide, ma gdje god se našao, i on je – kao i Isus i zajedno s Isusom – miljenik Božji, koji živi u milosti Božjoj. 

                                                               

                                            


