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 Trinaesta nedjelja kroz god. 
 

 

 

 

 

Ponedjeljak   Svetkovina sv. Petra i Pavla, apostola 

Petak Blagdan sv. Tome, apostola 

 

 

 Primjećujemo kako je i nadalje Corona virus među nama pa vas molimo da držite 

međusobni razmak i obvezno dezinficirate ruke prije ulaska u crkvu. 

 U ponedjeljak je svetkovina sv. Petra i Pavla, naša susjedna župa sv. Petra slavi 

svoga nebeskog zaštitnika. Raspored slavljenja sv. misa možete vidjeti na 

oglasnoj ploči.  

 U četvrtak je prvi četvrtak posvećen o. fra Anti Antiću, nakon večernje mise 

molimo na grobu sluge Božjega. 

 U petak je prvi petak posvećen Srcu Isusovu. Prigoda i za ispovijed.  

 U subotu je prva subota, u 9 sati sv. misa i posvetna molitva B.D.Mariji. 

 Od 1. srpnja pa do 31. kolovoza prelazimo na ljetni raspored, što uključuje 

jutarnje mise bez časoslova, večernje mise, radnim danom, bez propovjedi, a rad 

župnog ureda bit će od 9 do 10 i od 17 do 18 sati. Četvrtkom nećemo imati 

blagoslov s Presvetim kao i cjelodnevno klanjanje prvog četvrtka u mjesecu.  

 Nalazimo se u vrućim ljetnim danima, molimo vas: pripazite da svojim oblačenjem 

i ponašanjem sačuvamo svetost i dostojanstvo Božjega hrama!  

 Prošle nedjelje smo najavili akciju prikupljanja novčanih priloga i zlatnine za 

izradu krune našoj nebeskoj zaštitnici Majci Božjoj Lurdskoj, koja je nas i ovu 

župu očuvala od potresa i koja nas čuva od pandemije Corona virusa.  

Dio novčanih sredstava, koji pretekne od izrade krune, donirat ćemo našim 

fratrima na Kaptolu, čiji je samostan razrušen u potresu, kao znak naše bratskog 

suosjećanja prema strahoti koju su proživjeli. Svoje novčane priloge možete dati 

u sakristiji ili u župnom uredu.   
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