
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                od 19. do 25. prosinca 2022. 
 

19. prosinca, ponedjeljak 

Anastazije, Urban, Vladimir 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Ivan i Mila Jelavić 

20. prosinca, utorak. 

Eugen, Amon 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Franjo i Marica Jantoš 

sv. misa u 18,30 sati  

 + Miće i Katica Roki, + Stanko i Marija Vračević, + 

Antun Pleša, + pok. iz obit. Jurina i Bedić, + pok. iz obit. 

Graberski i Mahnet, + Zdenka Krznarić, - na nakanu za 

zdravlje 

 

21. prosinca, srijeda 

sv. Petar Kanizije, crkveni 

naučitelj 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Marija Miljak 

22. prosinca, četvrtak 

Honorat, Časlav 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ s. Eugenija i Ivo Knežević 

23. prosinca, petak 

sv. Ivan Kentijski, prezbiter 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Ivica Ljubešić 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Filip Blažeka, + Zrinka Barišić, + pok. iz obit. 

Marinović, - na nakanu u zahvalu, - na čast pet rana 

Isusovih 

 

24. prosinca, subota 

       BADNJAK 

sv. misa zornica u 6 sati  

sv. misa polnočka u 20 sati 

sv. misa polnočka u 23 sata 

25. prosinca, nedjelja   

 ROĐENJE GOSPODINA  

ISUSA KRISTA - BOŽIĆ 

 

sv. misa u 7,30 sati  + pok. iz obit. Bačić  

sv. misa u 9 sati       + Franjo Ivić        

sv. misa u 11 sati   –  za župnu zajednicu 

 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 

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

 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa 

zornica u 6 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa 

u 18,30 sati. 

 Četvrte nedjelje došašća članovi župnog Caritasa prodavat 

će kolaće za potrebite u našoj župi! 

 Blagoslov obitelji po rasporedu ulica započet će u 

ponedjeljak, 19. prosinca 2022. i trajat će do 4. siječnja 

2023., ali i nakon redovitog blagoslova obitelji moći će se 

pozvati svećenika za blagoslov. 

 Od druge nedjelje došašća do badnjaka prikupljat ćemo 

nepokvarljivu hranu za siromašne obitelji u našoj župi. Hranu 

možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od ulaznih vrata. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički 

kalendar za 2023. godinu.  

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

Živo vrelo, Kana. 

                                                                   Molitva Djevici Mariji za ispravnu pripremu u došašću 
                                                                                            O Marijo, Djevice iščekivanja i Majko nade, 

                                                                                                oživi duh došašća u čitavoj svojoj Crkvi 

                                                                                         kako bi čitavo čovječanstvo moglo iznova započeti 

                                                                                               svoj put prema Betlehemu od kuda i potječe 

                                                                            te da nas Mlado sunce s visine još jednom pohodi, Krist, Gospodin naš. 

                                                                                                                                   Amen 

 


