
OGLASI

Blagoslov obitelji odvija se prema 
objavljenom rasporedu. Blagoslov 
započinje svagdanom u 9 sati, nedjeljom 
u 14 sati, te završava najkasnije u 20 sati. 
Sve ostale informacije potražite na 
zasebnom listiću s rasporedom 
blagoslova.  
Budući da je župnik obolio od korone, na 
blagoslov će do Tri Kralja ići naš bogoslov 
Marin Kurilić s ministrantima. Vlč. Vlado 
Mikšić pridružit će se u petak, 7. siječnja, 
a trajni đakon Željko Kovačević u 
ponedjeljak, 10. siječnja. 
Oni koji se nisu ranije prijavili ili neće biti 
kod kuće na predviđeni dan, a žele 
primiti blagoslov, mogu se javiti za 
naknadni termin, 15. ili 22. siječnja. 
 

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

Svagdanja večernja misa: od 
ponedjeljka do subote, u 18,30 sati. 
Župni ured neće biti otvoren ovoga 
tjedna. 
 

Blagoslov vode bit će uoči Bogojavljenja,  
u srijedu, 5. siječnja, u 18,30 sati. 
Ponesite sa sobom od kuće posudu 
(bocu) s vodom, primjereno vašim 
potrebama te, odvojeno, malo soli. 
 

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 8,45, 10 i 11,15 sati. 
Toga dana neće biti euharistijskoga 
klanjanja. 
 

Pred nama je prvi petak, četvrti u 
zajedničkoj pobožnosti '9 prvih petaka'. 
Ovoga prvog petka neće biti 
cjelonoćnoga euharistijskog klanjanja.  
 

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. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebnu košaricu ispred ulaza u 
Župni ured ili u kapelici, kod slike Majke 
Božje. 
 

Prilog za potrebe Župe (obiteljski dar, 
lukno, redovina i sl.) možete donijeti u 
Župni ured ili uplatiti na žiroračun Župe, 
IBAN: HR3423400091110672315. 
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NOVOGODIŠNJI BLAGOSLOV 
 

Gospodin  
  svemoćni,  
  izvor i dovršitelj  
  svega stvorenoga, 
blagoslovio te  
  i dao uspjeha i rasta  
  ostvarenju tvojih nada,  
  plodu tvoga rada, 
i sačuvao te  
  od svakoga zla,  
  bio ti zaklon u nevolji, 
  utočište u tjeskobi, 
obasjao te svojim licem  
  kao što sunce obasjava zemlju  
  i grije je smrznutu, 

i bio ti milostiv  
  kad se zapleteš u krivnju,  
  riješio te svakoga zla  
  i sasvim te oslobodio.  
Svrnuo Gospodin svoj pogled na te  
  i vidio tvoju bol, čuo tvoj vapaj,  
  izliječio te i utješio. 
I dao ti mir,  
  zdravlje tijela i zdravlje duše,  
  ljubav i sreću. 
Amen.  
  Učinio to Gospodin  
  koji ostaje dovijeka.  
  Tako ti bilo  
  po njegovoj volji. 

 

Jörg Zink, Kako danas moliti (prema Br 6, 22-26) 

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 2. siječnja  7,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU 
8,45 + Petar i Ivka Vrdoljak 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Mila i Stanko, ob. Sopta 

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; Iv 1,1-14 18,30 + Miroslav Pavlinić 

PONEDJELJAK, 3. siječnja Ime Isusovo 
18,30 + Katica Santro 

1Iv 2,29-3,6; Ps 98; Iv 1,29-34 

UTORAK, 4. siječnja Anđela Folinjska 
18,30 Kolektivna 

1Iv 3,7-10; Ps 98; Iv 1,35-42 

SRIJEDA, 5. siječnja Eduard 
18,30 + Kata, Bože i Jakov Matić 

1Iv 3,11-21; Ps 100; Iv 1,43-51 

ČETVRTAK, 6. siječnja  8,45 + Marija i Tomo Kukuruzović 

BOGOJAVLJENJE 10,00 Za žive i pokojne župljane 

Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 11,15 + Marija i Martin Džaja 

PETAK, 7. siječnja Rajmund 
18,30 Kolektivna 

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

SUBOTA, 8. siječnja Severin 
18,30 Zahvala 

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

NEDJELJA, 9. siječnja  7,30 + Dragica i Stjepan Galović 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 
8,45 + Mijo Jolić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Marko Benak 

Iz 40,1-11; Ps 104; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-22 18,30  
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