
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                  od 17. do 23. siječnja 2022. 
 

17. siječnja, ponedjeljak 

sv. Antun Pustinjak 
sv. misa u 8 sati  

+ vlč. Ivan Kobeščak 
 

18. siječnja, utorak 

sv. Margareta Ugarska, 

redovnica 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Božo Marić, + Ankica Hlača, + Mira Kazilari, + 

Ivica Krpan, + Ivka Kokolić, + Mijo Pupačić, + pok. iz 

obit. Tomšić, + Nikola, Božica i Nikola Prskalo, + Ivan 

Adamović, + za duše u čistilištu, – na nakanu u zahvalu 

sv. Josipu 

19. siječnja, srijeda 

Mario, Ljiljana, Makarije 
sv. misa u 18,30 sati  

+ za duše u čistilištu 

20. siječnja, četvrtak 

 sv. Fabijan i Sebastijan, 

mučenici  

sv. misa u 18,30 sati   

+ Ivan i Ivka Pavičić i pok. braća i sestre 

21. siječnja, petak 
sv. Agneza, mučenica 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Jerko Breljak, + Stjepan i Janja Mikić, + Marija 

Bašić, + za duše u čistilištu, –  na nakanu za zdravlje i 

mir u obitelji 

22. siječnja, subota 

sv. Vinko, đakon 
sv. misa u 8 sati  

+ Josip Laća 

23. siječnja, nedjelja   

    TREĆA NEDJELJA 

        KROZ GODINU 

sv. misa u 7,30 sati          + Marko Koprtla i Nikola 

                                              Mišković                        

sv. misa u 10 sati             –  za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati        + Vinko Španjol 
 

 

 

 

            ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 
 

 U nedjelju, 23. siječnja, slavlje svete mise i molitvu za 

jedinstvo kršćana, izravno će u 10 sati –  iz naše crkve 

Tijela Kristova – prenositi Hrvatska televizija. ZBOG 

PRIJENOSA SVETE MISE MIJENJA SE RASPORED 

NEDJELJNIH SVETIH MISA.  

U nedjelju, 23. siječnja u našoj crkvi (uz misu u 10 sati, u 

izravnu prijenosu HRT) svete su mise u 7,30 i 18,30 sati. 

 U utorak, 18. siječnja, nakon večernje je mise susret Biblijske 

grupe. 

 U četvrtak, 20. siječnja, nakon svete mise klanjanje je pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom 

 U mjesecu siječnju 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. 

 U našoj župi završio je redoviti blagoslov obitelji. Sve one 

obitelji koje se zbog različitih razloga nisu javile za blagoslov, 

mogu nazvati župni ured, u radno vrijeme župnoga ureda na 

broj 01/66 79 280 i dogovoriti se za blagoslov obitelji. 
 

                                                                                                                      SVETI VINKO, ĐAKON I MUČENIK 

Svetoga Vinka, đakona i mučenika, cijela Crkva slavi 22. siječnja. Njegovo ime nastalo je od latinskoga glagola vinco, vincere što znači pobjeđujem, pobijediti, a ponajprije 

znači onaj koji donosi pobjedu: pobjedonosan. Rimski đakoni i mučenici poznati su nam po spomenu prvog đakona i prvoga mučenika – sv. Stjepana,  te sv. Lovre koji se 

osobito brinuo o  siromašnima. Uz tu dvojicu ističe se i sv.Vinko, đakon i mučenik, koji s njima čini trolist đakona i mučenika. 

Sama riječ đakon (diakonos) znači poslužitelj, što jasno upućuje i na značenje đakonske službe. U ona vremena  đakoni provodili u djelo Kristove riječi o bratskoj ljubavi, 

ponajprije brinući se za potrebite, najsiromašnije ne samo u vremenitim nego i duhovnim potrebama. K tomu, đakonima je dužnost i da hrabro naviještaju Božju Riječ,  

potvrđujući svojim životom istinu o Kristovu uskrsnuću. Đakoni su svojevrsni biskupovi pomoćnici: uz dopuštenje biskupa propovijedaju, dijele pričest, u nekim 

slučajevima i krštenje. Sveti je Vinko bio poslužitelj biskupu Valeriju u Zaragozi (u današnjoj Španjolskoj), bio je vrstan propovjednik. Za  Dioklecijanova progona 

kršćana, ponuđena mu je sloboda ako javno spali Sveto pismo. Bio je izvrgnut teškim  i dugotrajnim tjelesnim mukama. No njegov je duh, potaknut ljubavlju za Krista, 

sve to nepokolebljivo podnosio i smirenim glasom svjedočio Božju blizinu. Umro je 22. siječnja  u 304. ili 305. godini poslije Krista. Sveti Vinko zaštitnik je vinogradara, 

vinara i mornara! 

                                           


