
 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 26. prosinca 2022. do 1. siječnja 2023. 

26. prosinca, ponedjeljak      

sv. Stjepan, prvomučenik 

sv. misa u 9 sati:  

+ Stjepan Strmečki 

sv. misa u 11 sati: za župnu zajednicu 

 

27. prosinca, utorak 

sv. Ivan, apostol i evanđelista 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ivica Krpan, + Zlatko Klem, + Ivan i Ivica 

Pavlović, + Barica Rafaj, - na nakanu u zahvalu, - 

na nakanu u zahvalu Bl. Dj. Mariji 

28. prosinca, srijeda 

Nevina Dječica, mučenici 

sv. misa u 7,30 sati 

+ Marijan i Franka Kikaš 

29. prosinca, četvrtak 
sv.  Toma Becket, biskup, mučenik 

sv. misa u 7,30 sati 

+ Ivo Jahud 

30. prosinca, petak 
          SVETA OBITELJ ISUSA,  

              MARIJE I JOSIPA 

 

sv. misa u 18,30 sati 

- na nakanu u zahvalu 

31. prosinca, subota 

sv. Silvestar, papa 
                 STARA GODINA 

sv. misa u 18,30 sati   

zahvalnica 
 

1. siječnja, nedjelja  

Sveta Marija Bogorodica 
                 NOVA GODINA 

             Svjetski dan mira 

sv. misa u 9 sati         - na nakanu u zahvalu 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Josip Jarnjak 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI  

 

  U nedjelju, 1. siječnja (Nova Godina) svete su mise u 9, 11 i 

18,30 sati. 

 Dok traje vrijeme blagoslova obitelji, svete će mise biti ujutro u 

7,30 sati, i to svim radnim danima u tjednu. Samo utorkom i 

petkom bit će večernja misa u 18,30 sati. 

 Raspored svih svetih misa sve do blagdana Bogojavljenja i 

raspored blagoslova obitelji može se vidjeti na našoj župnoj 

mrežnoj stranici. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz ulice Šenove ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, 

Živo vrelo i Kana. 

 

                           NAJAVA 
                               U našoj će župi biti 

           PRVA SVETA PRIČEST u nedelju 14. svibnja 2023. u 11 sati, 

       SVETA POTVRDA (krizma) u nedjelju 30. travnja 2023. u 11 sati. 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

Veseli se, Majko Božja, puna milosti, 

veseli se i raduj se, rajska svjetlosti. 

Jer si nočas porodila, 

svojim mlijekom zadojila 

Boga malaha. 

SRETAN BOŽIĆ 
I NOVA 2023. GODINA! 

Vaši svećenici: 

vlč. Ivica, župnik 

vlč. Matija, pastoralni suradnik 
                    

                    


