
3. NEDJELJA KROZ GODINU 
21. 1. 2018. 

Tjedni kalendar i misne nakane 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

22.1. PON Sv. Vinko 18:30 
 

Misa: † Vinko i Katarina Novaković; 
† Irena Kraner 

23.1. UTO Emercijana 

18:30 
 
 
 
 

Misa: † Zvonko, Dinka i Cvita 
Bošnjak, Mile, Marija i Jure Fajdić;  
† Adela i Terezija Lalić; † Janja i 
Jerko Boban; † Barica i Rajmund 
Bezak; † Josip Ranić 

24.1. SRI Sv. Franjo Saleški 18:30 
 

Misa: † Ivan i Ljubica Marić; 
† Mirko Čuljak 

25.1. ČET 
 

Obraćenje sv. 
Pavla 

18:30 
 
 

19:00 

Misa: † Branka Hrastinski; 
† Antun Kosalec i obitelj, Milan 
Haban i obitelj 
Klanjanje pred Presvetim 

26.1. PET Sv. Timotej i Tit 18:30 
 

Misa: † Drago Jakovina; † Ivica 
Radan, god.; † Vitomir Čović 

27.1. SUB Sv. Anđela Merici 
12:00 
17:00 
18:30 

Krštenje: Šimun 
Misa: Dom umirovljenika 
Misa: † ob. Sračić i Belačić 

28.1. 
 

NED 
 

ČETVRTA 
NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7:30 
  9:30 
11:00 
18:30 

 

Misa: † Petar i Kata Marjanović 
Misa: † Anđa Banović 
Misa: ŽUPNA 
Misa: † Svetomir Milovanović i 
roditelji 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI 

CRKVA U OVOME TJEDNU SLAVI:  

● Sv. Vinko, đakon i mučenik, spomendan – ponedjeljak 

● Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj, spomendan – srijeda  

● Obraćenje svetog Pavla, blagdan – četvrtak 

● Sv. Timotej i Tit, biskupi, spomendan – petak  

● Župna kateheza za krizmanike i prvopričesnike nastavlja se po redovitom          
rasporedu. Nema vjeronauka za mlade. 

● Srijeda, 24. siječnja: Sv. Franjo Saleški, utemeljitelj Reda sestara Pohoda Marijina           
koje djeluju u kapeli Corpus Domini na području naše Župe. Svete mise u kapeli su u                
6:30 i 18:00 sati. Pozivamo sve župljane koji mogu, da se pridruže ovom slavlju.  

● Četvrtak, 25. siječnja: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise  

● Petak, 26. siječnja: sastanak obiteljske zajednice u 19:15 sati. Pozivamo sve           
članove obiteljske zajednice na sastanak, kao i sve zainteresirane. Ovim susretom           



započinjemo duhovnu pripravu za 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji           
će se održati u Solinu, 15. i 16. rujna ove godine. Pozivamo i sve obitelji koje kane                 
sudjelovati na Susretu da dođu na sastanak. Za obitelji koje dođu s djecom, bit će               
osigurano čuvanje djece. 

● Subota, 27. siječnja: proba dječjeg zbora u 10:15 sati. Sastanak ministranata i onih             
koji to žele postati u 11:00 sati.  

● Nastavljamo s besplatnim instrukcijama za djecu osnovnoškolskog i        
srednjoškolskog uzrasta iz hrvatskoga i engleskog jezika, kemije, fizike i          
matematike u dvoranama Župe srijedom od 20:00 do 21:30 te subotom od 10:30 do              
12:00 sati. Pozivamo svu djecu kojoj je potrebna pomoć da dođu, ali da se prethodno               
prijave. Prijave na brojeve mobitela: 099/8544-126 (Katarina), 099/7899-255 (Ivan). 

● Blagoslov obitelji smo dovršili. Zahvaljujem svima za svaki susret, topli prijem, dar i             
riječi potpore prilikom blagoslova. Ako smo nekoga do sada zaobišli, neka se javi u              
župni ured pa ćemo doći naknadno. Naknadni blagoslov će biti još 24. i 27. siječnja. 

● Najavljujemo: Mali tečaj kršćanstva - Kursiljo za krizmanike, od 23. do 25. veljače.             
Obavezni su doći svi krizmanici. 

● Najavljujemo: sakrament Prve svete pričesti u našoj Župi bit će 13. svibnja 2018.             
Sakrament Svete potvrde bit će 19. svibnja 2018. 

● Tisak: Glas Koncila, župni listić, kalendari (10,00 kn), jednolisni kalendari (2,00 kn) 


