RASPORED SVETIH MISA
od 10. do 16. svibnja 2021.
10. svibanja, ponedjeljak
Gospa Trsatska; bl. Ivan Merz

sv. misa u 8 sati
+ Đuro Bučec

11. svibnja, utorak
Mamerto, Franjo

12. svibnja, srijeda
sv. Leopold Bogdan Mandić

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan Kolarec, + Ana Staniša, + Marija
Galjatović, + Milan i Marija Vinković, - na
nakanu u zahvalu za 20. god. braka, - na
nakanu u zahvalu
sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Kegljević i Riedl

13. svibnja, četvrtak
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

sv. misa u 18,30 sati
+ Marko i Šima Kožul, + Jago i Marica Mrkač

 Svete mise nedjeljom u 7,30 sati te u 9, 11 i 18,30 sati.
 Sveta ispovijed krizmanika i kumova u srijedu, 12. svibnja u

14. svibnja, petak
sv. Matija, apostol

sv .misa u 18,30 sati
+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + Davorin i
Anđa Majić i pok. iz obit. Majić, + pok. iz obit.
Predrijevac, + Štefica Gačešić
15. svibanj, subota
sv. misa u 8 sati
Gospa od milost, Svi sveti solinski + Blaž Drmić
mučenici
16. svibnja, nedjelja

SEDMA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJA

+ Ivo Koprtla
+ Tatjana Krampaček
– za župnu zajednicu
+ Antun Požgaj

19,30 sati.
 Svečanost svete potvrde u našoj župi u subotu, 15. svibnja u 11
sati. Dijelitelj svete potvrde našim krizmanicima bit će mons.dr.
Stjepan Kožul, kanonik.
 Susret Biblijske grupe , tema: Rastresenost i sabranost, nakon
večernje mise u srijedu, 12. svibnja.
 U četvrtak, 13. svibnja, crkva slavi svetkovinu Uzašašće
Gospodinovo, sveta misa u 18,30 sati.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz ulice V. Kovačića.
 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.

SVIM MAJKAMA SRETAN MAJČIN DAN
Čestitamo našim majkama njihov Dan i upravljamo svoje molitve za njih da časno izvrše svoju uzvišenu majčinsku zadaću.
Gospodine, neka se na zagovor Marije-Kraljice svibnja spusti Tvoj blagoslov:
na svako majčinsko nemirno srce, na svako majčinsko tjeskobno srce, na svako majčinsko žalosno srce, na svako majčinsko brižno srce.
Gospodine, neka tvoj blagoslov i zagovor Tvoje i naše nebeske majke, Kraljice svibnja, prati sve naše majke koje su nas rodile.
Gospodine, našim pokojnim majkama udijeli vječnu nagradu za svu ljubav i žrtvu koju su uložili u naše živote!

