RASPORED SVETIH MISA
od 3. do 9. siječnja 2022.
3. siječnja, ponedjeljak
Presveto Ime Isusovo

sv. misa u 7,30 sati
+ Vladimir Bišćan

4. siječnja, utorak
sv. misa u 18,30 sati
Anđela, Borislav, Grgur, Anđa + Josip, Brigita, Vlatko Pečenec, + pok. iz obit. Sučić i
Kušan, + Ivančica Lukinić i pok. iz obit. Lukinić,
+ Zlatko Banović (zadušnica)
5. siječnja, srijeda
Emilijana, Miljenko,
Radoslav
6. siječnja, četvrtak
BOGOJAVNJANJESVETA TRI KRALJA

sv. misa u 7,30 sati
+ Dragica, Viktor i Đurđa

7. siječnja, petak
Rajmund, Lucijan, Zorislav

sv. misa u 18,30 sati
+ August Vrbanc i pok. iz obit. Vrbanc, + Ružica
Krpan, + Vlado i Ruža Majić, - na nakanu

8. siječnja, subota
Gospa od brze pomoći,
Severin, Teofil
9. siječnja, nedjelja
KRŠTENJE
GOSPODINOVO

sv. misa u 7,30 sati
- na nakanu za obraćenje

sv. misa u 7,30 sati + Katarina Vilić
sv. misa u 9 sati
- na nakanu u zahvalu
sv. misa u 11 sati - za župnu zajednicu

sv. misa u 7,30 sati + Petar Kovačić
sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Radmilović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + pok. iz obit. Ljubić i Jelidžić

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ
 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
 U četvrtak, na Bogojavljanje ili Sveta Tri Kralja svete mise u 7,30;
9 i 11 sati. Blagoslov vode na svtoj misi u 7,30 sati.
 U petak, 7. siječnja prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45
do 18,30 sati.
 Tijekom božićnog vremena svakog je dana sveta misa u 7,30 sati.
Utorkom i petkom u svete mise u 18,30 sati.
 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.
 Ovogodišnji blagoslov obitelji kao i prošlog Božića odvija se 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 ZAVRŠAVA 5. SIJEČNJA 2022. I
NAKON 5. SIJEČNJA BIT ĆE MOGUĆNOST POZVATI SVEĆENIKA ZA
BLAGOSLOV.

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA ( MATICA ) ZA 2021.
U 2021. kršteno je 56 djece ( 2020. g. kršteno je 45 djece).
U 2021. umrlo je 107 župljana ( 2020. g. umrlo je 95 župljana).
U 2021. vjenčano je 15 parova ( 2020. g. vjenčano je 8 parova).
U 2021. prvu svetu pričest primilo je 68 prvopričesnika ( 2020. g. pričeščeno je 52 prvoprićesnika).
U 2021. svetu potvrdu primilo je 44 krizmanika ( 2020. g. krizmana 47 krizmanika).

