
Župni ured Majke Božje Lurdske  
Vrbanićeva 35 - 10 000 ZAGREB 

tel/fax: 01/466 05 55 
 

 

RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(29. prosinca 2019.– 4. siječnja 2020.)  

 

Blagdan Sv. Obitelji – Isusa, Marije i Josipa 
Od 18. do 19 sata molitva ispred jaslica,  

predmole članovi  FSR 
 

 

Utorak Silvestrovo – Stara Godina 

U 19 sati sv. misa zahvalnica za proteklu godinu 

Navečer od 23.30 do 00.30 klanjanje pred Presvetim za dobar početak 

Nove Godine u Kapeli MBL, ulaz iz Vrbanićeve ulice. 
 

Srijeda 
 

Svetkovina sv. Marije Bogorodice - Nova godina.  

Sv. mise po nedjeljnom rasporedu!  
 

Četvrtak 
 

Prvi četvrtak, cjelodnevno klanjanje u našoj crkvi, a navečer sv. misa i 

molitva na grobu sluge Božjega o. fra Ante Antića u sklopu Antićeva 

četvrtka.  
 

Petak 
 

Prvi petak, u čast Srcu Isusovu. Pobožnost prije več. mise, kao i 

prigoda za sakrament ispovjedi. 
 

Subota 
 

 

Prva subota – dan posvećen B.D. Mariji i brizi za bolesnike. U 8.30 sati 

krunica, poslije koje je sv. misa i posveta Majci Božjoj.  

U 18.30 započinje molitveni program za bolesnike.  
 

 

 U tijeku 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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