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VJERUJEM U 

„…USKRSNUĆE TIJELA I ŽIVOT VJEČNI!“ 
 

 

 

„Savršeni život, to zajedništvo života i ljubavi s Presvetim Trojstvom, s Djevicom 

Marijom, anđelima i svim blaženicima – zove se nebo. Nebo je čovjekov krajnji cilj i 

ostvarenje njegovih najdubljih težnja, stanje najvećeg i konačnog blaženstva. Živjeti 

u nebu znači biti s Kristom. Izabranici žive u njemu, ali čuvajući, dapače nalazeći u 

njemu svoj pravi identitet i vlastito ime. Isus Krist nam je svojom smrću i 

uskrsnućem otvorio nebo. Život se blaženih sastoji u potpunom posjedovanju plodova 

Kristova otkupljenja; svojoj nebeskoj proslavi on pridružuje one koji su u nj vjerovali 

i ostali vjerni njegovoj volji. Nebo je blažena zajednica svih koji su njemu savršeno 

pritjelovljeni.“ (Katekizam Katoličke Crkve, br. 1024 - 1026) 



SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
Nedjeljom: 7:30, 9, 10, 11:30 i 19 sati. 

Radnim danom: 7, 8 i 19 sati. 
 

UREDOVNO VRIJEME 
Župni ured: 

Radnim danom: 9 – 12 i 16 – 17:45 sati; 

Subotom i nedjeljom: ne ureduje! 
 

Duhovna knjiga: 

Radnim danom: 18:30 – 19:30 sati; 

Nedjeljom: 7 – 12 i 18:30 – 19:30 sati. 
 

ISPOVIJEDANJE 
Za vrijeme svake svete mise u crkvi. 
 

KRŠTENJA 
Kateheza za roditelje i kumove: petkom 

uoči dana krštenja u 18 sati. 

Slavlje: subotom i nedjeljom u 12 sati. 
 

VJENČANJA 
Subotom ili po dogovoru. Prijaviti 

vjenčanje najmanje mjesec dana prije. 
 

MINISTRANTSKI SUSRETI 
Subotom u 11 sati. 
 

FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA) 
Četvrtkom u 20:15 sati. 
 

LITURGIJSKI ČITAČI 
Srijedom poslije večernje mise u 19:30 sati. 
 

MOLITVENA VEČER ZA BOLESNIKE 
I SAKRAMENT BOLESNIČKOG 
POMAZANJA 
Prva subota u mjesecu u 18:30 sati. 
 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED 
(OFS) 
Prva nedjelja u mjesecu u 17 sati. 
 

ZAJEDNICA "VJERA I SVJETLO" 
Treća nedjelja u mjesecu u 16 sati. 
 

ŽUPNI CARITAS 
Srijedom od 17:30 do 19 sati. 
 

PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI 
• Zbor "Antić": utorkom u 20 sati. 

• Mješoviti zbor: četvrtkom u 20 sati. 

• Zbor "Frame": petkom u 20 sati. 

• Dječji zbor: subotom u 15 sati. 

PASTORALNE AKTIVNOSTI 
 

MARIJANSKA POBOŽNOST 

U STUDENOM 
 

Kroz mjesec studeni, prije 

večernje svete mise, u 18:30 

sati, molimo krunicu za 

pokojne. 
 
 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
 

Svakog prvog četvrtka u mjesecu  

je cjelodnevno klanjanje 

Zajedničko euharistijsko klanjanje 

je svakog četvrtka poslije večernje 

sv. mise u 19:00 sati. 
 

 

ANTIĆEV PRVI ČETVRTAK 
 

Svakog prvog četvrtka je 

Antićeva večer, u čast Sluge 

Božjega fra Ante Antića, s 

početkom u 19:00 sati.  

 

PRVI PETAK U ČAST SRCU 

ISUSOVU 
 

Svakog prvog petka u svetištu je 

pobožnost u čast Srcu Isusovu 

(prigoda za ispovijed). Prije večernje 

sv. mise, u 18: 45 sati pobožnost 

Srcu Isusovu.  
 

PRVA SUBOTA 
 

Prva subota u mjesecu, dan posvećen BDM i 

brizi za bolesnike.  U 08:30 sati Gospina 

krunica, poslije koje je sv. misa i posveta Majci 

Božjoj. Večernji program za bolesnike započinje 

u 18:30 sati: nagovor, sv. misa te podjela 

bolesničkog pomazanja potrebnima.  
 

ŽUPNI CARITAS 
 

Naš župni caritas je osnovan u 

svrhu promicanja djelotvorne 

kršćanske ljubavi 

najpotrebnijima u župi. 

 

Primanje stranka: 

srijedom od 17:30 do 19 sati. 

Svoje novčane priloge za Caritas možete ostaviti 

u caritasovu škrabicu u Duhovnoj knjizi ili 

donijeti u caritasov ured. 
 



ŽUPNE OBAVIJESTI 
 

 

SVETKOVINA SVIH SVETIH I DUŠNI DAN 

(petak/subota, 1./2. studenoga)  
 

Slavlje sv. misa na svetkovinu Svih Svetih, po nedjeljnom 
rasporedu: 7:30, 9, 10, 11:30 i 19 sati. 
 

 

Slavlje sv. misa na Dušni dan: 7, 8, 9 i 19 sati.  
 
 

AKCIJSKA PRODAJA SVIJEĆA – LAMPIONA 
 

Na blagdan Svih Svetih i na Dušni dan, naš župni caritas upriličuje 

humanitarnu akciju prodaje svijeća - za pomoć socijalno ugroženih 

obitelji u župi. Svijeće se mogu kupiti u predvorju crkve! 

 
PROSLAVA GOSPE OD ZDRAVLJA 
 

Bolesti nas prate cijeloga života. Sakramentalni život, 

pokajanje, molitva i pobožnost najbolji su lijekovi naših 

slabosti, a zagovor Blažene Djevice Marije, Gospe od 

Zdravlja, naša višnja nada i spasenje.  
 
 

TRODNEVNICA (18. – 20. studenoga) 

• 18:15 sati  krunica i pobožnost 

• 19:00 sati slavlje svete mise 

 

BLAGDAN GOSPE OD ZDRAVLJA (21. studenoga) 

• 7,00 i 8,00  jutarnje mise 

• 18:30 sati    krunica 

• 19:00 sati    svečana sv. misa i podjela  

            bolesničkog pomazanja za bolesnike  

 

TRODNEVNU PRIPRAVU I SAM BLAGDAN 

PREDVODI DON DAMIR STOJIĆ 
 

 
 

PROSLAVA SV. CECILIJE 
 

Sveta Cecilija, djevica i mučenica, zaštitnica je pjevača i crkvenih 

zborova. 

Pjevački zborovi naše župe i svetišta proslavit će svoju zaštitnicu 

svečano misnim slavljem u petak, 22. studenoga u 19 sati.  
 



I NAŠA SVIJEĆA GORI ZA VUKOVAR  
 

 

Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u petak 18. 

studenoga, u večernjim satima organiziraju se molitve za sve 

nevine žrtve te pale svijeće diljem Domovine. 

Pridružimo se i mi "da se ne zaboravi Vukovar".  

 

ŽUPNI VJERONAUK 
 

Prvopričesnički vjeronauk: četvrtkom u 16:00 sati i petkom u 

16:00 i 17:00 sati. 

Vjeronauk za krizmanike: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i 

petkom u 19:30 sati. 

Vjeronauk za katekumene: četvrtkom u 20:30 sati u župnom 

uredu. 

 

SUSRET BRAČNIH PAROVA 
 

Mjesečni susret za bračne parove – Srijeda, 27. studenog 

Na susret su pozvani svi bračni parovi od „5 do 55“ godina „bračnog staža“.  

 
 

CJELODNEVNO KLANJANJE 
 

Svaki prvi četvrtak u mjesecu – cjelodnevno klanjanje 

u našoj crkvi. Nakon mise u 8:00 sati bit će izložen 

Presveti Oltarski Sakrament do 18:00 sati, nakon čega će 

biti završna molitva i blagoslov s Presvetim do 18:30 sati. 
„Među svim pobožnostima, klanjanje Isusu u Presvetom 

Sakramentu prva je poslije sakramenata, Bogu je najdraža, a nama 

najkorisnija.“ Sv. Alfonz M. Liguori 

 

DOVRŠETAK IZGRADNJE NAŠE CRKVE 
 

Pozivamo i molimo, dragi vjernici, da sudjelujemo u 

dovršetku izgradnje naše crkve, prema svojim 

mogućnostima, na čemu vam od srca zahvaljujemo. 

Subotom u 19:00 sati slavimo sv. misu za sve 

dobročinitelje. 

 
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 21000 SPLIT, 

IBAN HR30 23400091510663818,Opis: Za dovršenje crkve M.B. Lurdske u Zagrebu. 

Za inozemne donatore: SWIFT CODE: PBZGHR2X 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izdaje: Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35 – Zagreb; tel./fax: (01)466-0555 

www.gospa-lurdska.hr / info@gospa-lurdska.hr 

http://www.gospa-lurdska.hr/
mailto:info@gospa-lurdska.hr

