
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 7. lipnja 

PRESVETO TROJSTVO 

Koloman, Radoslav 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
† Zlatko i Stjepan Gazi; † Slavko Gregurek;  
Na nakanu za obitelji Jovanović i Jurišić; 

18.30  

PONEDJELJAK, 8. lipnja 

Melanija, Vilim 
18.30 † Rudolf i Saša Krušec 

UTORAK, 9. lipnja 
sv. Efrem, đakon 

18.30 
† Štefanija Novosel; † Zlata Orešković; † Anđela Zlatar;  
† Anđela Zlatar; † Ivo Breščanović;  

SRIJEDA, 10. lipnja 
Bogumil, Dijana 

18.30 
Na nakanu za Anu Lukačević;  
† Marko Lulić 

ČETVRTAK, 11. lipnja 

TIJELOVO –  
SVETKOVINA PRESVETOGA TIJELA I 

KRVI KRISTOVE 

10.00 SVETA MISA S PROCESIJOM 

18.30 
† Marijan Takač;  
† iz ob. Kveder i Lozej 

PETAK, 12. lipnja 

Leon, Gašpar 
18.30  

SUBOTA, 13. lipnja 

sv. Antun Padovanski 
18.30 

† Ante, Antonija i Darinka;  
† Nikola Pavić 

NEDJELJA, 14. lipnja 

JEDANAESTA NEDJELJA  
KROZ GODINU 

Rufin, Valerije 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 Za zdravlje Filipa Vukovića; Za zdravlje Matije Cenevski 

18.30 

 

 

 

1. Radovi na obnovi i uređenju našega pastoralnog centra nastavljeni su unatoč svim nepogodama s kojima smo se susreli tijekom 
zadnja dva mjeseca te smo i za trajanja izolacije uslijed koronavirusa, u skladu s dopuštenime, vrijeme iskoristili na dobro. U tome smo 
razdoblju osvježili naš zajednički prostor bojanjem zidova, renovacijom – brušenjem i lakiranjem drvenog poda na prezbiteriju i 
pristupnim stubama, popravili smo oštećenu i kupili novu indirektnu rasvjetu u glavnoj dvorani pastoralnoga centra te uredili ulazni 
pretprostor postavljanjem pločica i novoga otirača. Završeni su i radovi na sustavu grijanja i hlađena, ali imamo još dug prema 
izvođaču radova 42 000 kn. 
U skladu s dosadašnjom praksom i potrebama zajednice, petkom ćemo nakon sv. mise prikupljati milostinju koja će u cijelosti biti 
namijenjena za potrebe našega župnog Caritasa. Milostinju ćemo prikupljati u košarice koje će biti na izlazu iz pastoralnog centra. Po 
završetku sv. mise košarice za milostinju držat će župljani, odnosno pastoralni vijećnici naše župe. 
Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe  
IBAN HR2023400091110129755 . 
2. Na blagdan Tijelova, 11. lipnja, svete će mise biti u 10.00 i 18.30. U 10 sati će biti Tijelovska procesija ako vrijeme bude dozvoljavalo. 
3. Prema Nadbiskupovoj odredbi, kod izlaza iz crkve postavljena je škrabica u koju možete staviti svoje priloge za ljude stradale u 
potresu.   
4. Molimo sve župljane da se pridržavaju mjera i uputa dok se ne proglasi kraj epidemije. I dalje se pričešćuje isključivo na ruku, a dolazi 
se na uobičajen način. Skupljanje milostinje ponovo se provodi na uobičajen način. Molimo vas da pazite na razmak.  
5. Na izlazu iz crkve dobit ćete župni listić; 
6. Na spomendan sv. Antuna Padovanskoga, 13. lipnja, euharistijsko je klanjanje u 18 sati ; 
7. Dragi roditelji krizmanika i prvopričesnika, sveta potvrda i prva sveta pričest odgađaju se za jesen. Prva pričest, prema sadašnjim 
saznanjima, za drugu polovicu listopada ako epidemiološki uvjeti budu dopuštali. Moguće je da će se sve odgoditi za iduću pastoralnu 
godinu. O tome ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
8. Ministrantski susreti održavaju se subotom u 9.30 sati; 
9. Uzmite ponuđeni tisak: GLAS KONCILA, MALI KONCIL, KANA, RADOSNA VIJEST i naš župni listić „Trnjanska ruža“. 
 

 

Rkt. župa Sv. Terezije od Djeteta Isusa, Miramarska 92, 10000 Zagreb; tel. 01/ 6170 525 
IBAN : HR2023400091110129755 


