
 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

                                                  od 2. do 8. siječnja 2023. 

2. siječnja, ponedjeljak      

sv. Bazilije Veliki i  

Grgur Nazijanski 

sv. misa u 7,30 sati:  

+ Jozo i Ante Primorac i pok. iz obit. Primorac 

3. siječnja, utorak 

Presveto Ime Isusovo 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Vladimir Bišćan, + Anica Grbac, + Ilija i Mara 

Pavlović, Jozo Brkanić, + Zdenka Sarić, + Pavle 

Cvijić, - na nakanu za zdravlje 

4. siječnja, srijeda 

Anđela, Borislava 

sv. misa u 7,30 sati 

- na nakanu 

5. siječnja, četvrtak 
 Emilijana, Radoslav, Miljenko 

sv. misa u 7,30 sati 

+ Dragica, Viktor i Đurđa 

6. siječnja, petak 

 

             BOGOJAVLJANJE –  

            SVETA TRI KRALJA 

sv. misa u 7,30 sati 

- na čast pet rana Isusovih 

sv. misa u 9 sati 

+Ivan Jurčević, Mirko, Milan i Lucija Vukovići  i 

pok. iz obit Javorić 

sv. misa u 11 sati 

- za župnu zajednicu 

7.siječnja, subota 

sv. Rajmud, Lucijan, Zorislav 

 

sv. misa u 8 sati   

+ pok. iz obit. Banić i Šilović 
 

8. siječnja, nedjelja  

                 KRŠTENJE 

            GOSPODINOVO 

sv. misa u 7,30 sati     + Marko i Jela Bučević i 

                                     pok. iz obit. Tepeš 

sv. misa u 9 sati         - na nakanu  

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Katarina, Mile, Lucija i  

Jandro Petranović, +Katarina i Karlo Vuković 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 

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

18,30 sati. 

 U petak, 6. siječnja (Bogojavljanje – Sveta tri kralja ) svete su 

mie u 7,30, 9 i 11 sati. Na početku svete mise u 7,30 bit će 

blagoslov vode. 

 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. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića. 

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

Živo vrelo i Kana. 

 Blagoslov obitelji u našoj župi završava 4. siječnja 2023. I 

nakon redovitog blagoslova obitelji bit će mogućnost pozvati 

svećenika za blagoslov. 

                           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. 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

                                                      STATISTIČKI IZVJEŠTAJ IZ ŽUPNIH KNJIGA ( MATICA ) ZA 2022. 
 

                                                         U 2022. kršteno je 60 djece ( 2021. g. kršteno je 56 djece). 

                                                         U 2022. umrlo je 90 župljana ( 2021. g. umrlo je 107 župljana). 

                                                         U 2022. vjenčano je 14 parova ( 2021. g. vjenčano je 15 parova). 

                                                         U 2022. prvu svetu pričest primilo je 68 prvopričesnika ( 2021. g. pričeščeno je 68 prvoprićesnika). 

                                                         U 2022. svetu potvrdu primilo je 62 krizmanika ( 2021. g. krizmana 44 krizmanika).                                                 
           
                                                                                                         


