
Župni ured Majke Božje Lurdske  
Vrbanićeva 35 - 10 000 ZAGREB 

tel/fax: 01/466 05 55 
 

 

RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(22. – 28. prosinca 2019.)  

 

Četvrta nedjelja došašća 

tzv: očići 

 

Utorak Badnji dan – post i nemrs, misa bdijenja - mala ponoćka u 19 sati, 

a božićna sv. misa polnoćka u 24 sata. 
 

Srijeda Svetkovina rođenja Isusa Krista – Božić 

Svete mise u našoj crkvi: 7.30, 9, 10, 11,30 i 19 sati. 
 

Četvrtak Blagdan sv. Stjepana prvomučenika – nedjeljni je raspo. sv. misa 
 

Petak  Blagdan sv. Ivana apostola i evanđeliste. Sv. mise: 7, 8 i 19 sati. 
 

Subota Blagdan Nevine dječice, mučenici. Sv. mise: 7, 8 i 19 sati. 
 

Nedjelja Blagdan Sv. Obitelji Isusa, Marije i Josipa.  

Pobožnost pred jaslicama (18–19h) priređuju članovi FSR-a. 
 
 

 Mise zornice slavimo još u ponedjeljak i utorak, ujutro u 6 sati. 
 

 Hvala svima koji su pridonijeli prošlonedjeljnoj akciji našega Caritasa, FSR i Frame 
 

 Djeca iz OŠ Dragutina Kušlana, na izlazu iz naše crkve preko mise u 9 h, 

organiziraju humanitarnu prodaju Božićnih ukrasa za djecu Benina. Kupnjom 

njihovih proizvoda i vi pripomažete djeci iz Afrike za njihovo školovanje i život. 
 

 U četvrtak, na blagadan sv. Stjepana, nakon večernje sv. mise, članovi Dječjega 

zbora, naše župe, organiziraju Božićnu priredbu u kapeli MBL. Svi smo pozvani.  
 

 Pozivamo vas da se upišete za blagoslov obitelji, drugi termin blagoslov započima 

27. prosinca. 
 

 Božićna ispovijed u našoj crkvi je od 6 do 12. i od 16.30. do 19.30 sati. Na Badnjak 

poslije podne, Božić i sv. Stjepana se ne ispovijeda! Ispovjedimo se na vrijeme, 

nemojmo čekati zadnji dan. 
 

 Danas su izbori za Predsjednika RH. Naša građanska dužnost je izići i dati svoj glas 

onoj osobi, koju mi kao kršćani po Bogu smatramo prikladnom za tu službu. 
 

 U našoj rubrici Vjeronauk za odrasle podsjećamo: Za dobru i plodonosnu ispovijed 

potrebno je pet stvari: 1. Promislit grijehe; 2. Pokajat se za grijehe; 3. Čvrsto i 

temeljito odlučiti da se na grijeh nećemo povratiti; 4. Ispovjediti se; 5. Izvršiti 

pokoru naređenu. 
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