RASPORED SVETIH MISA
od 30. svibnja do 5. lipnja 2022.
30. svibnja, ponedjeljak
sv. Ivana Arška, Ferdinand

sv. misa u 8 sati
– na nakanu

31. svibnja, utorak
Pohod Blažene Djevice Marije
Elizabeti

sv. misa u 18.30 sati
+ Stjepan i Zdravko Vrbanac, + Danijel
Perković, + Lejla Novljaković, – na čast
Blažene Djevice Marije, – na nakanu

1. lipnja, srijeda
sv. Justin, mučenik

sv. misa u 18.30 sati
+ Josip Bradanović

2. lipnja, četvrtak
sv. Marcelin i Petar, Eugen

sv. misa u 18.30 sati
+ pok. iz obit. Vajda i Vrbanac

3. lipnja, petak
sv. Karlo Lwanga i drugovi,
mučenici u Ugandi

sv. misa u 18.30 sati
+ Jozo Kuliš, + Ivan Pavlović, + Ivica Lovrić,
– na nakanu

4. lipnja, subota
sv. Kvirin Sisački, biskup i
mučenik

sv. misa u 8 sati
– na nakanu u zahvalu

5. lipnja, nedjelja
DUHOVI –
PEDESETNICA

sv. misa u 9 sati
+ Anđelko i Marija
Alković
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Đuro i Štefica Mihalac

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ I LIPANJ
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.
 U utorak, 31. svibnja, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe,
tema: Kako prepoznati djelovanje Duha Svetoga? Predvodi đakon
Stanko Mikulić
 U srijedu, 1. lipnja, u 19 sati bit će zajednički sastanak Pastoralnoga
i Ekonomskoga vijeća i predstavnika svih drugih grupa i molitvenih
zajednica koje djeluju u župi radi dogovora o proslavi župnoga
blagdana – Tijelova.
 U četvrtak, 2. lipnja nakon večernje mise je klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
 Od 1. lipnja upisujemo misne nakane za srpanj, kolovoz i rujan.
 U srijedu, 22. lipnja, naša župa hodočasti na Trsat. Cijena je po
osobi 120 kn. Na hodočašće se može prijaviti svakoga dana u radno
vrijeme župnoga ureda. Autobus polazi ispred crkve u 6 sati.
 U mjesecu lipnju crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti
Mateo Škara, sin Željka i Nenade Škara rođ. Uglešić iz Zadra
i Vjera Zenko, kći Dragoga i Sandre Zenko rođ. Tabak iz Sopota.
Žele se vjenčati 2. srpnja 2022.
u crkvi Uzvišenja Blažene Djevice Marije u Jelsi.

Proslava svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata,
zaštitnice grada Zagreba
Posljednjeg dana u svibnju Zagrepčani proslavljaju blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata,
zaštitnice svojega ljubljenoga grada – Zagreba.
Proslava blagdana počet će u 19 sati ispred zagrebačke katedrale,
a svečanu će euharistijom predvoditi mons. Lazar Ju Hong Sik, pročelnik Kongregacije za kler
u zajedništvu s kardinalom Josipom Bozanićem, nadbiskupom zagrebačkim, drugim biskupima te svećenicima grada Zagreba.
Procesija s likom Majke Božje počinje nakon euharistijskog slavlja: od katedrale do Kamenitih vrata.

