
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 12. travnja 
 

NEDJELJA USKRSNUĆA 
GOSPODINOVA – 

USKRS 

  

11.00 
Za sve žive i pokojne župljane; † Stjepan Pustišek;  

† iz ob. Ciberlin 

  

PONEDJELJAK, 13. travnja 
Vazmeni ponedjeljak 

11.00 † Iva Koštić 

UTORAK, 14. travnja 
Vazmeni utorak 

 † Grgo i † iz ob. Boras 

SRIJEDA, 15. travnja 
Vazmena srijeda 

 Za zdravlje Filipa Vukovića;  
† Zvonko i Tihomir Dalić 

ČETVRTAK, 16. travnja 
Vazmeni četvrtak 

 Na nakanu za Baricu i Mirtu 

PETAK, 17. travnja 
Vazmeni petak 

18.10 † iz ob. Micek; 
† Dane Šever 

SUBOTA, 18. travnja 
Vazmena subota 

  

NEDJELJA, 19. travnja 

DRUGA VAZMENA NEDJELJA – 

NEDJELJA BOŽJEG 
MILOSRĐA 

  

11.00 
Za sve žive i pokojne župljane; † Josip Jambrec; 

† Mirko Gaćeša i duše u čistilištu 

  
 

1 Zahvaljujemo svima koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN 
HR2023400091110129755 . 
2. Iako se obustavljaju javna misna slavlja, svakoga dana u Župi sv. Terezije od Djeteta Isusa slavit će se misa bez naroda u koju će 
se uključiti sve predviđene misne nakane toga dana. Unatoč tome što vjernici nisu u mogućnosti sudjelovati u tim slavljima, pozvani su 
biti duhovno povezani, uključiti svoje pokojne i sve nakane u molitve i združiti se primanjem duhovne pričesti. Ukoliko netko hoće 
upisati nakanu za svetu misu, može se obratiti na telefon 01/6170-525 ili e-mailom na: zupa@malaterezija.hr ;  
Svete Mise kroz ovaj tjedan možete uživo pratiti preko facebook stranice naše Župe na sljedećem linku 
https://www.facebook.com/malaterezija/ ,  
*Uskrs, 12. travnja u 11:00 sati 
*Uskrsni ponedjeljak, 13. travnja u 11:00 sati 
*Petak, 17. travnja u 18:10 sati 
*Nedjelja, 19. travnja u 11:00 sati 
3. Na temelju „Obavijesti o liturgijskim slavljima u Velikome tjednu...“ br. 657/2020 Zagrebačka nadbiskupija - Nadbiskupski duhovni 
stol odredio je da se za blagoslivljanje jela za Uskrs ovlašćuje roditelje (oca ili majku), predstojnicu ili predstojnika kuće, da u svojim 
kućama, nakon zajedničke molitve Očenaša, zazove Božji blagoslov, a župnici i drugi svećenici će nakon Euharistije u crkvi moliti 
blagoslov za sve. Pritom se također izostavlja škropljenje blagoslovljenom vodom. Dovoljna je molitva i znamenovanje križem. 
Molitvu možene pruzeti na našoj internet stranici župe. 
4. Župna crkva (pastoralni centar) do daljnjeg će biti otvorena od 16 do 18 sati za osobnu molitvu vjernika bez simptoma akutne 
plućne bolesti držeći se propisa mjerodavnih epidemioloških službi (pojačane higijenske mjere, maksimalno 10 osoba, razmak 2 
metra). Na Uskrs će crkva (pastoralni centar) biti otvoren od 9 do 10.45 i od 12 do 20 sati.  
5. Caritas naše Župe  sv. Terezije od Djeteta Isusa i ove godine uoči Uskrsa prikuplja pomoć za najpotrebitije župljane. S obzirom na 

okolnosti, svoje priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN:  HR2023400091110129755 s naznakom „za Caritas“ Hvala svima 

koji će i u ovako teškoj situaciji pomoći onima kojima je pomoć možda još potrebnija! 

6. Kutijice preuzete početkom korizme s porukom „Daruj srcem“ možete ostaviti na za njih predviđeno mjesto, na stoliću u crkvi, u 
vremenu koje je predviđeno za osobnu molitvu. Predviđeni iznos možete uplatiti i na žiro račun župe s naznakom „Daruj srcem“ 
 

 

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

IBAN : HR2023400091110129755 

https://www.facebook.com/malaterezija/

