
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

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 

PONEDJELJAK,  20. travnja 
Anicet, Sulpicije 

 † Jožefa Slaviček; 
 Na nakanu Vjere 

UTORAK, 21. travnja 
Sv. anzelmo, biskup Canterburyja, crkveni 

naučitelj 
18.10 Na nakanu Vjere 

SRIJEDA, 22. travnja 
Soter i Kajo 

 † Zdenka Fuček 

ČETVRTAK, 23. travnja 
Sv. Juraj, mučenik 

 † Stjepan i obitelj;  
† Miro i Vesna Andrić 

PETAK, 24. travnja 
Sv. Fidel Sigmaringenski, svećenik i 

redovnik, mučenik 
18.10 Na nakanu Vjere 

SUBOTA, 25. travnja 
SV. MARKO, EVANĐELIST  

 Zahvala za godišnjicu braka 

NEDJELJA, 26. travnja 

TREĆA VAZMENA NEDJELJA 
 

11.00 Za sve žive i pokojne župljane 

 

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 možete uživo pratiti preko facebook stranice naše Župe na sljedećem linku 
https://www.facebook.com/malaterezija/ .  
 

  * Utorak - 21. travnja u 18.10 sati 
* Petak - 24. travnja u 18.10 sati 

    * Nedjelja - 26. travnja u 11.00 sati 
 
3. 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).  
4. Sakrament ispovijedi do daljnjeg moguć je jedino u smrtnoj opasnosti. 

5. Ukoliko želite pomoći rad Caritasa naše Župe  sv. Terezije od Djeteta Isusa, s obzirom na okolnosti, svoje 

priloge možete uplatiti na žiro račun župe IBAN:  HR2023400091110129755 s naznakom „za Caritas“. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

IBAN : HR2023400091110129755 

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

