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Na prvu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za duhovna zvanja. 
 

Blagoslov vode uoči Bogojavljenja bit će 
večras u 18,30 sati. 
 

Na svetkovinu Bogojavljenja ili Sveta tri 
kralja obilježava se Dan Djela svetog 
djetinjstva, dječjeg misijskog djela. 
Uključimo se molitvom i darovima! Mise će 
biti u 9 i 11 sati. 
 

Budući da nastava započinje 7. siječnja, 
mise će u ovom tjednu biti u 
Pastoralnom centru. 
 

Župni ured radi redovito. 
 

Blagoslov obitelji odvija se prema 
objavljenom rasporedu. Blagoslov 
započinje svagdanom u 9 sati, nedjeljom i 
na Tri Kralja u 13 sati, te završava 
najkasnije u 21 sat. Sve ostale informacije 
potražite na zasebnom listiću s 
rasporedom blagoslova.  
Oni koji se nisu ranije prijavili ili neće biti 
kod kuće na dan blagoslova mogu se javiti 
za naknadni termin, 18. ili 25. siječnja. 
 

Za vrijeme blagoslova obitelji nema 
euharistijskog klanjanja. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice bit 
će u petak, 10. siječnja, nakon mise. 
Pozivamo i druge župljane koji su spremni 
dnevno izmoliti jednu deseticu krunice za 
izgradnju naše Župne crkve da se pridruže. 
 

U nedjelju nakon Bogojavljenja slavimo 
blagdan Krštenja Gospodinova. Tom 
nedjeljom završava božićno vrijeme, a 
ujedno započinje vrijeme kroz godinu. 
Nakon toga možete raskititi borove. 
 

Na drugu nedjelju u mjesecu svoje molitve 
i žrtve prikazujemo za sve naše obitelji. 
 

Kateheze za mlade održavaju se utorkom 
u 20,30 sati, a nastavljaju se 14. siječnja. 
Župna kateheza za prvopričesnike 
nastavlja se 15. siječnja. 
Župna kateheza za krizmanike nastavlja 
se 22. siječnja. 
Kateheze za odrasle vjernike, srijedom 
nakon mise, nastavljaju se 22. siječnja.  
 

Slavlje prve pričesti bit će u subotu,  
16. svibnja, u 10,30 sati. 
Slavlje krizme bit će u subotu,  
23. svibnja, u 10,30 sati.  
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) možete uplatiti na 
račun Župe: HR3423400091110672315. 
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Uz 2. krug predsjedničkih izbora 

STEPINČEVA MOLITVA GOSPI ZA HRVATSKU 
 

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna Zaštitnice naše domovine 
Hrvatske! 

Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju izabiremo 
te danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, Odvjetnicu i Majku svoju i cijelog 
našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo ti drage volje i vjerno služiti. 

Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, 
spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si Kraljica i Majka 
milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje 
pouzdanje kako ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao. 

Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu 
domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. 

Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru 
i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života da 
slavimo ondje Trojedinog Boga uvijeke. Amen. 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 5.  siječnja Eduard 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU 11,00 + Franjo Džal 

Sir 3,2-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 18,30 + Antun i Marijan Dujmović 

PONEDJELJAK., 6.  siječnja BOGOJAVLJENJE 9,00 + Matija i Martin Džaja 

Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 11,00 + Stjepan i Danica Paunović 

UTORAK, 7.  siječnja Rajmund 
18,30 Kolektivna 

1Iv 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25 

SRIJEDA, 8.  siječnja Gospa od brze pomoći 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović  

1Iv 4,7-10; Ps 72; Mk 6,34-44 

ČETVRTAK, 9.   siječnja Hadrijan 
18,30 + Marko Benak 

1Iv 4,11-18; Ps 72; Mk 6,45-52 

PETAK, 10.  siječnja Agaton 
18,30 Kolektivna 

1Iv 4,19-5,4; Ps 72; Lk 4,14-22a 

SUBOTA, 11.  siječnja Teodozije 
7,30 + ob. Vidović 

1Iv 5,5-13; Ps 147; Lk 5,12-16 

NEDJELJA, 12.  siječnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 11,00 + Dragica i Stjepan Galović 

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dj 10,34-38; Mt 3,13-17 18,30 + ob. Kristić 


