
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 29. studenoga 

PRVA NEDJELJA  

DOŠAŠĆA 
Saturnin, Iluminata 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
† Katica i Ivan Ištvanić i roditelji; 
† Katica i Mato Sučić; 

18.30 
† Manda i Ivo Atlija; † Franjo i Josipa Strunjak;  
† svi iz ob. Vajdić 

PONEDJELJAK, 30. studenoga 

Sv. Andrija, apostol 6.00 
† Milan Paunić; Za bolničko osoblje i zahvala za 
ozdravljenje; † Ante Kraljević; † Mira Franjić 

UTORAK, 1. prosinca  
 

Florencija, Kazimmir 

6.00 † Svjetlana Breščanović 

18.30 
† Edi Segura; † Dragutin Pavalić; † Ivan Kožarić; † Branko 
Lepušić; † Mira Franjić; Na nakanu 

SRIJEDA, 2. prosinca 

Bibijana,  
6.00 

 
 

ČETVRTAK, 3. prosinca 

sv. Franjo Ksaverski, prezbiter 
6.00 † Franjo Motik; † Stjepan Sušilović 

PETAK, 4. prosinca 

sv. Barbara, djevica i mučenica 

6.00  

18.30 Na nakanu za Barbaru 

SUBOTA,  5. prosinca 

 

Slavka 

6.00 † Helena i ob. Lukenda; † Stjepan Rečić; 

18.30 
SVETA MISA PREMA NEDJELJNOM OBRASCU I 

PALJENJE DRUGE ADVENTSKE SVIJEĆE 

NEDJELJA, 6. prosinca 

DRUGA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
 

Sv. Nikola, biskup  

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 † Maša Mandarić; Na nakanu 
17.00  

18.30 † Branko Štrkalj 
 

1. Danas Caritas naše župe ima prodaju adventskih vijenaca ispred crkve, a prihod ide potrebitima u našoj župi; 
2. Molimo sve vas koji želite da pohodimo vaše bolesne i nemoćne radi božićne ispovijedi, prijavite ih mailom ili osobno u 
župnom uredu;  
3. Tijekom četiri nedjelje došašća na izlazu iz crkve svi možete na dar dobiti katoličke novine Glas Koncila; 
4. U ponedjeljak, 30. studenoga počinjemo s misama zornicama u 6.00 sati (bez molitve časoslova), a utorkom i petkom 
ujedno je i večernja sv. misa u 18.30 sati; 
5. Radno vrijeme župnoga ureda tijekom adventa i božićnoga vremena (do 10. siječnja) jest utorkom, četvrtkom i 
petkom, od 18 do 19 i srijedom 9 do 10 sati; 
6. Caritas naše župe organizira akciju „KOŠARICA LJUBAVI“. Prikupljat ćemo 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, 5. prosinca pod sv. misom 18.30 sati imat ćemo obred paljenja druge svijeće u našem dvorištu; 
9. Zbog nove odluke o epidemiološkim mjerama, do 21. prosinca slavlje nedjeljnih svetih misa bit će od sljedeće nedjelje 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).  
10. Prvopričesnici će po grupama dobiti obavijesti o održavanju prvopričesničkih susreta. Krizmanici će dobiti obavijest na 
adrese e-pošte koje su zabilježene u evidenciji prilikom prijave. 
11. Uzmite ponuđeni tisak: Glas Koncila, Mali Koncil i naš župni listić Trnjanska ruža.  
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