
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 10. do 16. siječnja 2022. 
 

10. siječnja, ponedjeljak 

Dobroslav, Agaton, Aldo 
sv. misa u 8 sati  

–  na nakanu za obraćenje 
 

11. siječnja, utorak 

Neven, Bernard,  

Honorat 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Stanko Bašić, + Anica Pažin, + Anica i milan Drenski, + Višnja 

Pericarić, + za pok. članove biblijske grupe i zahvala za 20 god. 

djelovanja 
 

12. siječnja, srijeda 

Tatjana, Tanja, Ernest 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Josip i Stana Medilović, + Mirjana Žarinac 
 

13. siječnja, četvrtak 

 sv. Hilarije, biskup  

i crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Goran Vrhovac 

14. siječnja, petak 
Feliks, Srećko, Rajko 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + pok. iz obit. Miloš, Čipić i 

Gmajnić, + Lara i Ivica Kurišić, + pok. iz obit. Kušen i Fiket, + 

Vinko i Anica Bilač, – na nakanu u zahvalu,– na nakanu, 
 

15. siječnja, subota 

sv. Pavao pustinjak, 

sv. Anastazija (Stošija) 

sv. misa u 8 sati  

+ Josip Antolić 

16. siječnja, nedjelja   

    DRUGA NEDJELJA 

        KROZ GODINU 

sv. misa u 7,30 sati     –  na nakanu za domovinu                         

sv. misa u 9 sati          + Ivan, Etelka i Vera Paver,  

                                    +Berislav Džebić, + Franjo i Franca Štifter       

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Marko Mijat 
 

 

 

 

            

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 
 

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

 

 U utorak, 11. siječnja, nakon večernje mise susret je Biblijske 

grupe, tema: Molitva zahvaljivanja! Pozivamo sve koji su 

dolazili na biblijsku grupu na susret! 

 

 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 i dogovoriti vrijeme za 

blagoslov obitelji.  

Treba nazvati u radno vrijeme župnoga ureda, to jest  

od 17 do 18 sati, svakoga dana od utorka do petka, na broj 

(01) 66 79 280 
 

 
                                                                                                                    BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA 
 

Blagdanom Krštenja Gospodinova završavamo Božićno vrijeme. Taj nas događaj Isusova krštenja na rijeci Jordanu vodi na početak Isusova javnoga djelovanja.  

Najveći dio svojega života (prvih trideset godina) Isus je proživio u skrovitosti obiteljskoga doma u Nazaretu. Za svoje veliko mesijansko djelo pripravljao se živeći 

skromno, marljivo i pošteno, zajedno s Marijom i Josipom. Današnje evanđelje govori nam o trenutku kada Isus izlazi iz samozatajna obiteljskoga života.   

Izlazi iz anonimnosti. Nakon krštenja na Jordanu Isus započinje svoje javno djelovanje.  Danas na blagdan Gospodinova krštenja, prisjetimo se da smo i mi kršteni; oni 

koji su kršteni kao odrasli zacijelo se sjećaju svojega krštenja i osjećaja koji su ih obuzeli, a oni koji su bili kršteni u najnježnijoj dobi također znaju ponešto o svojemu 

krštenju, po pričanju roditelja, kumova i, možda, starije braće i sestara. Stoga svi zahvalimo Bogu na tom daru, njegujmo taj milosni dar osobnom molitvom, 

nedjeljnom euharistijom, čestom ispovijedi te čitanjem i slušanjem Božje riječi. Živimo svoje krštenje po Božjim zapovijedima. Budimo kršćani vjerom i djelom 

ponajprije u obiteljskom domu, a onda u svakom trenutku svojega života  Budemo li se tako odnosili prema tom milosnu Božjemu daru – primljenu na krštenju –  

u času naše smrti bit će izgovorene riječi: „Dijete moje ljubljeno, uđi u radost života s nebeskim Ocem svojim! 

 


