
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 5. do 11. travnja 2021. 
 

5. travnja, ponedjeljak 

Vinko, Irena, Julijana 
sv. misa u 8 sati  
+ Tomo Škrgulja, + Stjepan i Marica Pomper 

6. travnja, utorak 

Irenej, Prudencije, Vilim 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+Pero Tomas, + pok. iz obit. Čolig i Marin,  

+ Katica Osmak, + pok. iz obit. Vuzem,  

+ za duše u čistilištu 

  

7. travnja, srijeda 

Herman, Teodor, Epifanije 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Ljubomir i Roza Kraljec 
 

8. travnja, četvrtak 

 Dionizije, Timotej, Diogen 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Siniša Malčec 

9. travnja, petak 

Marija Kleofina, Demetrije 
sv .misa u 18,30 sati 

+ Josip i Katica Mikac, + pok. iz obit. Sladić 

10. travnja, subota 

Ezekijel, Mihovil, Bonifacije 
sv. misa u 8 sati 

+ Ivica i Marinka Gizdić 

11. travnja, nedjelja   

       DRUGA VAZMENA  

             NEDJELJA 

    Nedjelja Božjega milosrđa 

 

sv. misa u 7,30 sati    + Jambrek Malčika 

sv. misa u 9 sati         + Ana i Dragutin i pok. iz obit 

                                      Pukljak 

sv. misa u 11 sati       –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Juro i Anđelka Atlija 
 
 

 

 

 

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ 
 

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

 

 Devetnica milosrdnomu Isusu bit će svakoga dana pola sata 

prije sv. mise. Molit ćemo krunicu i litanije.  
 

 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. 

 

 
 

 

 

Pobjedniče slava ti, Spasitelju hvala ti! 

Dragi župljani i prijatelji!  

 

Iskreno se radujmo blagdanu svih blagdana – Uskrsu.  

Dok svoju nutarnju radost pokazujemo na vanjski način, molimo Uskrsloga da nam svima pomogne da možemo već za života 

uskrisavati iz svojih zloća, nereda, mrakova i tame zla te hoditi poput djece života, svjetla i uskrsnuća.  

Svim župljanima želim SRETAN USKRS i molimo neka nas Uskrsli sve obdari svojim mirom i blagoslovom. 

 

Vaš župnik, vlč.  Ivica Reparinac 


