
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                od 29. ožujka do 4. travnja 2021. 
 

29. ožujka, ponedjeljak 

Jona, Bertold, Eustazije 
sv. misa u 8 sati  
+ Petar i Marica Pomper 

30. ožujka, utorak 

Bogoljub, Leonard 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+Marija, Vilim, Vilko i Miroslav Škvorc, + Marko, 

Tihomir i Petar Mladen Golubić, + Viktor i Vera 

Hajek, + pok. iz obit. Stuparić, + Franjo Petrić, 

pok. iz obit. Ćurko i Zlata Bakarić, + Iva Pašalić, 

 –  na nakanu u zahvalu  

31. ožujka, srijeda 

Amos, Kornelija, Benjamin 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Jure Lugović 
 

1. travnja, četvrtak 

 VELIKI ČETVRTAK 

 

 

sv. misa Večere Gospodnje u 18,30 sati 

2. travnja, petak 

VELIKI PETAK 
 

obredi muke Gospodnje u 18,30 sati 

3. travnja, subota 

VELIKA SUBOTA 
 

sv. misa Vazmenoga bdjenja u 20 sati 

4. travnja, nedjelja   

 

NEDJELJA USKRSNUĆA 

GOSPODINOVA – USKRS 

 

sv. misa u 7,30 sati    –   na nakanu 

sv. misa u 9 sati         + Slavko Zetović 

sv. misa u 11 sati       –  za župnu zajednicu 
 

 

 

 

          ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK I TRAVANJ 
 

 Na Veliki  utorak pobožnost je križnoga puta u 18 sati, tj. prije večernje 

svete mise. 

sveto Vazmeno trodnevlje 

 Veliki četvrtak: misa Večere Gospodnje u 18,30 sati, nakon prijenosa 

Svetotajstva bit će Getsemanska ura. 

 Veliki petak: obredi Muke Gospodnje u 18,30 sati. Na Veliki petak 

vjernici daju doprinose za Božji grob, Crkva toga dana propisuje post i 

nemrs.  

 Velika subota: misa bdijenja u 20 sati, tu misu započinjemo 

blagoslovom ognja ispred crkve. Toga će dana  crkva biti otvorena  

od 9 do 18 sati. Pozivamo župljane da se tada dolaze pomoliti pred 

Božjim grobom. 

U 18 sati ispred crkve bit će blagoslov hrane. 

 Na dan Uskrsa jutarnja je sveta misa u 7,30 sati, potom su sv. mise 9 i 11 

sati. Na koncu svake mise bit će blagoslov hrane. 

 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice.                  

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

Kana. 

 U subotu, 1. svibnja u 11 sati u našoj će župi biti svečanost  

prve svete pričesti.  

U subotu, 15. svibnja u 11 sati u našoj će župi biti svečanost  

svete potvrde ili krizme. 

 

 
 

 

                                                                                                              SVETO TRODNEVLJE  
 

VELIKI ČETVRTAK – MISA VEČERE GOSPODNJE 

Misom večere Gospodnje počinjemo slaviti Sveto trodnevlje. Na Veliki četvrtak slavimo uspomenu na posljednju Isusovu pashalnu večeru i ustanovljenje  

svete mise i svećeništva. Veliki četvrtak dan je svećenika. 
 

VELIKI PETAK – OBRED MUKE GOSPODNJE 

Na veliki petak u središtu je naših misli Krist koji je umro na križu za naše spasenje. Čitanje Muke Gospodnje te poklon križu, obred pričesti i završni blagoslov  

nakon kojega se odlazi u potpunoj tišini znak su naše žalosti za raspetim Spasiteljem.  

Na Veliki petak dajemo i svoj materijalni prinos – posebnom milostinjom – za Božji grob. 
 

VELIKA SUBOTA – VAZMENO ILI USKRSNO BDJENJE 

Vazmeno ili Uskrsno bdijenje započinje obredom blagoslova vatre ispred crkve, hvalospjevom uskrsnoj svijeće i slavi se svečanom sv. misom. 


