
NEDJELJNE OBAVIJESTI ŽUPE SV.TEREZIJE OD DJETETA ISUSA 
 

dan, svetac, blagdan  misna nakana 

NEDJELJA, 9. svibnja 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA 

Majčin dan 
Beata, Mirna 

8.00 † Branka Kolar i ob. 

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00 
Za one za koje nitko ne moli; 
Nakana za Ester 

17.00 Za sva dobročinstva 

18.30 † Ivan Blažević 

PONEDJELJAK, 10. svibnja 

Gospa Trsatska 
18.30 

† Vinka i Stanko Bilač;  
Nakana za Anđelka 

UTORAK, 11. svibnja 

Mamerta, Franjo, 
18.30 

† Marija i Ivan Garac; † Tomislav Jurčić;  
Za zdravlje obitelji; † Zdravko i Marija Topić 

SRIJEDA, 12. svibnja 

sv. Leopold Bogdan Mandić 
18.30 

† Duško Jurela; 
† Suzana Rajković; 

ČETVRTAK, 13. svibnja 

Uzašašće Gospodinovo 
18.30 

Zahvala Majci Božjoj Fatimskoj ob. Matić; Za članove Vojske 
Bezgrešne; † Sofija Sever i ob. 

PETAK, 14. svibnja 

sv. Matija, apostol 
18.30  

SUBOTA, 15. svibnja 

Gospa od milosti 
18.30 

Za zdravlje Filipa Vukovića; 
 † iz ob. Novak i duše u čistilištu;  

NEDJELJA, 16. svibnja 

SEDMA VAZMENA 

NEDJELJA 
Ivan, Florencije 

8.00  

9.30 Za sve žive i pokojne župljane 

11.00  

17.00  

18.30  

 
1. Svete mise možete upisati sve do kraja rujna 2021. godine. 
2. U četvrtak 13. svibnja, na svetkovinu UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA, euharistijsko je klanjanje u 17.50 sati, sv. misa u 

18.30 sati. 

3. Prva sv. pričest u našoj župi bit će 15. svibnja 2021. u 9.30 sati, a sveta potvrda isti dan u 12 sati. Djelitelj sv. potvrde 

jest preč. Marko Kovač. Oba slavlja služit će se na otvorenom, u župnome dvorištu.  

* Povodom sakramenta prve svete pričesti održat će se probe u 19.00 sati: utorak (11.4.), srijeda  (12.5.) i petak (14.5.). U 

petak je sveta ispovijed za kandidate i roditelje koji imaju uvjete za sv. ispovijed. U subotu, 15. svibnja, prvopričesnici 

trebaju doći u 9.00 sati. 

* Svi kandidati za sv. potvrdu koji su prošli pripreme doći će u 20 sati: srijeda (12.5.), četvrtak (13.5.), i  petak (14.5.), u 

petak je sveta ispovijed za kandidate, kumove i roditelje koji imaju uvjete za sv. ispovijed.  U subotu, 15. svibnja, krizmanici 

trebaju doći u 11.30 sati. 

4. Pozivamo ministrante da u subotu dođu na svetu misu u 9.30 i 12 sati;  

5. U Marijinom smo mjesecu svibnju, stoga svakoga dana prije svete mise, u 17.50 sati, molimo svetu krunicu. 

6. Zahvaljujemo svima vama koji svojim prilozima pomažete našoj župi. Svoje novčane priloge možete uplatiti na žiro račun 

župe IBAN HR2023400091110129755. 

7. Najava! U subotu 29. svibnja 2021. godine, u Zagrebu će se održati javna manifestacija "Hod za život". Taj hod, kao 

plod građanske inicijative koja je okupila brojne laike iz raznih udruga i pokreta, nastoji promicati vrijednost otajstva 

ljudskoga života te njegova čuvanja od začeća do naravne smrti, s posebnom osjetljivošću za začetu i još nerođenu djecu, 

za majke, obitelji, starije i bolesne u hrvatskome društvu. Okupljanje je u Zagrebu, na Trgu Republike Hrvatske, pokraj 

zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta, u 10 sati; 

8. 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 


