
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 13. prosinca 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

(Gaudete) 
Lucija, Svjetlana 

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

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

17.00 † sestra Tereza Gabrić 

18.30  

PONEDJELJAK, 14. prosinca 

sv. Ivan od Križa, crk. naučitelj  
6.00 † Božidar Baćani i Pavao Brajša 

UTORAK, 15. prosinca  

 

bl. Jula i sestre Drinske mučenice 

6.00 
† Gabrijel i Vjekoslava Tkalec;  
Za zdravlje Filipa Vukovića 

18.30 
† Ena Grbić; † Branko Lepušić;  
† Ivan i Tomislav Peić 

SRIJEDA, 16. prosinca 

Adon, Sebastijan 
6.00 † Bogoslav Rogić; † Gordana Lukač Koritnik 

ČETVRTAK, 17. prosinca 

Modest, Hijacint 
6.00 † Jure Gagić 

PETAK, 18. prosinca 

 

 

Malahija, Bosiljko 

6.00 
† iz ob. Devčić i Došen;  
† Jelka Štulić 

18.30 
† Đuro Čobanov, Biserka i Juraj Orešković;  
† Zora i Andrija Popović 

SUBOTA,  19. prosinca 

 

Tea, Vladimir 

6.00 † Josip Jambrec; †  Marica Ivanac;  

18.30 
SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU I 

PALJENJE ČETVRTE ADVENTSKE SVIJEĆE 

NEDJELJA, 20. prosinca 

ČETVRTA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
 

8.00  
9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Petar Lukačević; za † Matu i Anu Arić 
17.00 † iz ob. Turalija-Kapetanić 

18.30 † Milica i Marko Kraljević; † Augustin Kolombo 
 

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 daljnjega 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. Nastavljamo sa svetim misama zornicama u 6.00 sati (bez molitve časoslova), a utorkom i petkom ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 
sati; 
5. Uredovno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa: utorak, četvrtak i petak, od 18 do 19.00 sati srijeda od 9 do10 sati. 
6. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljamo 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, 19. prosinca pod sv. misom 18.30 sati imat ćemo obred paljenja četvrte 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.  Danas, 13. prosinca, jest NEDJELJA CARITASA. Poslije svake sv. mise bit će prodaja kolača. A u trećoj dvorani naše crve bit će 
prodaja novih stvari. Također ćemo nakon sv. misa prikupljati novčana sredstva. Sav prihod namijenjen je djelovanju našega i 
nadbiskupijskoga Caritasa. 
11. U ponedjeljak, 14. i subotu 19. prosinca Euharistijsko klanjanje bit će nakon sv. mise zornice. 
12. Božićna sv. ispovijed bit će svaki dan pod misom zornicom i nakon mise,  nedjeljom pod svetim misama te u petak, 18. prosinca od 17.30 
do 19.30 sati 
13. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali koncil i naš župni listić Trnjanska ruža. 
 

 

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

IBAN : HR2023400091110129755 


