
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 6. prosinca 

DRUGA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
Nikola, Niko 

8.00 Na nakanu; na nakanu za Nikolu, Ninu i Niku 
9.30 Za sve žive i pokojne župljane; † Marija Bilić 

11.00 † Maša Mandarić; na nakanu 
17.00 Na nakanu za Nikolu Tutića 

18.30 † Branko Štrkalj;  

PONEDJELJAK, 7. prosinca 

Sv. Ambrozije, biskup i crkv. naučitelj 
6.00 Za Kseniju, Matiju i Tomislava 

UTORAK, 8. prosinca  

BEZGREŠNO ZAČEĆE BLAŽENE 

DJEVICE MARIJE 

6.00 † Jelka Štulić 

18.30 
Za nerođeno dijete;† Ena Grbić; 
† Franjo Majdančić; † Branimir Gajan 

SRIJEDA, 9. prosinca 

Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
6.00  

ČETVRTAK, 10. prosinca 

Gregor, Edmund 
6.00 † Ratko Grbavac; † Milka Rošić 

PETAK, 11. prosinca 

 

Sv. Damaz I., papa  

6.00 
† Ivica Petro; † Stjepan Lulić, Mirko Gaćeša i duše u 
Čistilištu; † Drago Turčinov 

18.30  

SUBOTA,  12. prosinca 

Blažena Devica Marija Guadalupska 
6.00  

18.30 
SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU I 

PALJENJE TREĆE ADVENTSKE SVIJEĆE 

NEDJELJA, 13. prosinca 

TREĆA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
Lucija, Svjetlana 

8.00 Na nakanu za Matea i Bornu, Martina i Željku 
9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
Na nakanu za zdravlje Karla;  
Na nakanu za Luciju Tutuić 

17.00  

18.30  
 

1. Molimo sve vas koji želite da pohodimo vaše bolesne i nemoćne radi božićne ispovijedi, prijavite ih mailom ili osobno u župnom uredu; 
2. Zbog nove odluke o epidemiološkim mjerama, do 21. prosinca slavlje nedjeljnih svetih misa bit će nedjeljom u 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 i 18.30. 
Večernja sv. misa subotom (u 18.30 sati) slavit će se također prema nedjeljnom obrascu. Stoga vas molimo da se rasporedite po misama kako 
bismo se pridržavali epidemioloških mjera (25 osoba u zatvorenom prostoru uz pridržavanje propisanog razmaka i nošenje zaštitnih maski). 
3. Tijekom četiri nedjelje došašća na izlazu iz crkve svi možete na dar dobiti katoličke novine Glas Koncila; 
4. Započeli smo s misama zornicama u 6.00 sati (bez molitve časoslova), a utorkom i petkom ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 sati; 
5. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 10. siječnja) jest utorkom, četvrtkom i petkom, od 18 do 
19 i srijedom 9 do 10 sati; 
6. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat ćemo hranu i higijenske potrepštine. Akcija traje od nedjelje 6. 
prosinca do 20. prosinca 2020. Namirnice možete staviti u kutiju kod oglasne ploče. Akcijom želimo pomoći svojim najpotrebitijim župljanima. 
Hvala! 
7. U župnom uredu upisujemo sv. mise sve do travnja 2021.; 
8. U subotu, 12. prosinca pod sv. misom 18.30 sati imat ćemo obred paljenja treće svijeće u našem dvorištu; 
9. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN 
HR2023400091110129755 . 
10. Prvopričesnici su po grupama dobiti obavijesti o održavanju prvopričesničkih susreta. U utorak, 8. prosinca pozivamo sve roditelje 
prvopričesnika koji nisu bili na roditeljskom sastanku da dođu u 19.15 sati radi kratkog dogovora. Krizmanici po dogovoru. 

11. NAJAVLJUJEMO! Sljedeća nedjelja, 13. prosinca, jest NEDJELJA CARITASA. Poslije svake sv. mise bit će otvorena 
prodaja kolača. Oni koji znaju neka ih naprave za tu svrhu. Sve to možete donijeti u našu crkvu u subotu 12. prosinca od 18 
do 18.30 sati. Također ćemo nakon sv. misa prikupljati novčana sredstva. Sav prihod namijenjen je djelovanju našega 
Caritasa. 
12. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali Koncil i naš župni listić Trnjanska ruža.  
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