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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(5. – 11. siječnja 2020.)  

 

 

Druga nedjelja po Božiću 

 

 

Ponedjeljak Svetkovina Bogojavljenja – Tri kralja 

Svete mise kao i nedjeljom 
 

Nedjelja  Blagdan krštenja Gospodinova -  Završetak božićnog vremena 
 

 

 Večeras prije večernje svete mise bit će blagoslov vode, koju ćete moći ponijeti 

svojim kućama i s njom poškropiti svoje stanove, ne samo danas nego kako je bio i  

običaj svake mlade nedjelje – prve nedjelje u mjesecu. 
 

 Danas je drugi krug izbora za Predsjednika RH. Naša građanska dužnost je izići na 

izbore i dati svoj glas onoj osobi, koju mi kao kršćani smatramo prikladnom za tu 

službu. 

 

 Još ovaj tjedan su blagoslovi obitelji. Tko još nije dogovorio blagoslov obitelji to 

može učiniti poslije sv. misa u sakristiji;  telefonskim putem ili e-mailom. 

 

 Naša nadbiskupija domaćin je susreta Hrvatske katoličke mladeži 9. i 10 . svibnja 

2020. Za tu prigodu potrebno je pronaći dosta smještaja za mlade. Na izlazu iz naše 

crkve, imate prigodni letak, kojega možete popuniti i dostaviti u Župni ured kako je 

naznačeno. Molimo vas, otvorimo vrata svojih domova djeci iz cijele Lijepe naše, 

kao i svih zemalja gdje žive Hrvati i pokažimo se dobri domaćini. 

 

 U rubrici Vjeronauk za odrasle podsjećamo: za blagoslov obitelji potrebno je da 

na stolu budu: križ (može i na zidu na vidljivom mjestu), svijeća, blagoslovljena 

voda i po mogućnosti cijela obitelj na okupu. Kad svećenik dođe potrebno je ugasiti 

televizor ili radio tj. sve ono što bi moglo odvući našu pažnju od molitve.  

Nama je jasno da bi vi svi htjeli da vam svećenik dođe točno onda kad ste vi slobodni 

i kad vama odgovara, ali to je nemoguće. Župa je velika i blagoslova dosta i nama 

je nemoguće svima izaći u susret da dođemo kad ste vi u mogućnosti, zato smo vam 

i ponudili šest termina za blagoslov: tri do podne i tri popodne kako bi se i vi mogli 

malo prilagoditi i biti kući ili od 9 do 12 ili od 15 do 20 sati tj dok svećenik ne dođe.  
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