
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA,  10. svibnja 

PETA VAZMENA NEDJELJA  
Marija, Job 

 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Slavka i Stipe Duvnjak i pok. iz obitelji 

18.30 
† Mirko Gaćeša i duše u čistilištu; Na nakanu Milosrdnom srcu Isusovu i 
Bezgrešnom srcu Marijinu 

PONEDJELJAK, 11. svibnja 

Mamerto, Franjo 
18.30 

 
† Ivanka Matoš i pok. iz obitelji Smojver 
 

UTORAK, 12. svibnja 

sv. Leopold Bogdan Mandić 
18.30 

† Marija Magdalena Težak-Benčić; † Josipa Sertić; Na nakanu 
obitelji Galić;†Ignacije Feješ 

SRIJEDA, 13. svibnja 

Bl. Djevica Marija Fatimska.  
18.30 

 
† Zlatko Koren; Za obitelj Matić 
 

ČETVRTAK, 14. svibnja 

sv. Matija, apostol 
18.30 

 
† Mate Škegro 

PETAK, 15. svibnja 

Svi sveti solinski mučenici, Sofija 
18.30 

Za zdravlje Filipa Vukovića; † Boris Andročec i pok. iz ob. Kralj; 
Na nakanu obitelji Galić 

SUBOTA, 16. svibnja 

Sv. Ivan Nepomuk 
18.30 

 
Za zahvalu 

NEDJELJA, 17. svibnja 
 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA  

Paško, Heraklije 
 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Martin Breščanović; Za zahvalu; 

18.30  

 

 
1. Radovi na obnovi i uređenju našeg pastoralnog centra nastavljeni su unatoč svim nepogodama s kojima smo se susreli 
posljednjih dva mjeseca te smo i za vrijeme mjera izolacije uslijed koronavirusa, a u skladu sa dopuštenim, pokušali isto 
vrijeme iskoristiti na dobro. Tako smo u istom razdoblju osvježili naš zajednički prostor  bojanjem zidova, pristupilo se 
renovaciji brušenjem i lakiranjem drvenog poda na prezbiteriju i pristupnim stepenicama, popravljena je oštećena i kupljena 
nova indirektna rasvjeta u glavnoj dvorani pastoralnog centra te je uređen ulazni pretprostor postavljanjem pločica i novog 
otirača. Završeni su također i radovi na sustavu grijanja i hlađena, te imamo još dug prema izvođaču radova 50000 kn. 
U skladu sa dosadašnjom praksom i potrebama zajednice petkom ćemo nakon sv. mise prikupljati milostinju te će ista u 
cijelosti biti korištena za potrebe našeg župnog caritasa. Poštujući mjere i upute milostinja će se prikupljati na način da će 
se na izlazu iz pastoralnog centra, a po okočanju sv. mise, nalaziti košarice za milostinju koje će držati župljani odnosno 
pastoralni vijećnici naše župe, kao i svake nedjelje nakon svete mise. 
Zahvaljujemo svima koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe 
IBAN HR2023400091110129755 . 
2. U srijedu, 13. svibnja u 18 sati je Euharistijsko klanjanje 
3. Molimo sve da se pridržavate mjera  i uputa koje smo donijeti za našu župu na temelju odredbi Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo i odredbi našega nadbiskupa. Odluke su na oglasnoj ploči. 
4. Na izlazu iz crkve dobit ćete župni listić; 
5. 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 


