
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 27. prosinca 2021. do 2. siječnja 2022. 
 

27. prosinca, ponedjeljak 

sv. Ivan, apostol i evanđelist 
sv. misa u 7,30 sati  

+ Ivan 
 

28. prosinca, utorak 

Nevina dječica, mučenici 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Stjepan i Ivan Kranjec, + Franjo Ivić, + Milka 

Jakelić, + Antun Peša, + Damir Žilić, + Drago 

Kličković, + Soka Šimunić, + Ika Bobanović, + Slavko 

Brzović, + Drago Jukić, + za duše u čistilištu, – na čast 

srcu Isusovu, – na nakanu,  – na nakanu, u zahvalu 

29. prosinca, srijeda 

sv. Toma Becket, biskup i 

mučenik 

sv. misa u 7,30 sati  

+ Sead Ivan Muhamedagić 

30. prosinca, četvrtak 

 Silvestar, Silvije 

sv. misa u 7,30 sati  
 

31. prosinca, petak 
sv. Silvestar, papa 

Stara godina 

sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica) 

 

1. siječnja, subota 

SV. MARIJA BOGORODICA, 

          NOVA GODINA 

sv. misa u 7,30 sati  

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

2. siječnja, nedjelja   

 DRUGA NEDJELJA 

          PO BOŽIĆU 

sv. misa u 7,30 sati    - na čast Krvi Kristove u zahvalu                          

sv. misa u 9 sati          + Jozo Primorac        

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Anka, Ivan i Krešo Lončar 
 

 

 

 

   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC I SIJEČANJ 
 

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

 Tijekom božićnoga vremena sveta je misa u 7,30 sati, svakoga dana. 

Utorkom i petkom svete su mise u 18,30 sati. 

 Svete mise na Novu godinu u 7,30; 9 i 11 sati 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Turinine 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 kao i prošlog Božića 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 načinom 

obitelj obavijesti župnika da su svi članovi obitelji zdravi ili da nisu 

u samoizolaciji.   

 Blagoslov obitelji u našoj župi počeo je u ponedjeljak, 13. prosinca 

2021., a završava 5. siječnja 2022.  

 Svećenika možete pozvati za blagoslov i nakon 5. siječnja 

 

Dragi župljani,  

novu građansku godinu započinjemo svetkovinom Svete Marije Bogorodice.  

Sve vas preporučujem dragomu zagovoru naše nebeske Majke!  

Neka vam je sretna i blagoslovljena 2022. godina 

Vaš župnik, 

vlč. Ivica 


