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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(30. kolovoza – 5. rujna 2020.)  

 
 

 Dvadeset i druga nedjelja kroz god. 

 
 

 

Četvrtak  Spomendan sv. Grgura Velikoga, pape i crk. naučitelja 

Subota Spomendan sv. Majke Terezije iz Kalkute, redovnice 

 

• Zbog Corona virusa molimo vas da držite međusobni razmak i obvezno 

dezinficirate ruke prije ulaska u crkvu. Preporučamo i nošenje zaštitnih maski. 

• Od utorka, 1. rujna, započinjemo redovnu pastoralnu godinu: jutarnja misa sa 

časoslovom, večernja misa sa kratkom propovijedi, a rad župnog reda je od 9 do 

12 i od 16 do 17.45. 

• U četvrtak 5. rujna bit će cjelodnevno klanjanje u našoj crkvi. Nakon mise u 8 

sati bit će izložen Presveti Sakrament do 18 sati, kad će biti završna molitva i 

blagoslov s Presvetim do 18.30. U četvrtak je ujedno i prvi četvrtak, posvećen 

sluzi Božjem o. fra Anti Antiću, nakon večernje svete mise bit će molitva na grobu 

fra Ante Antića. 

• U petak je prvi petak, pobožnost Srcu Isusovu prije večernje mise ispred oltara 

Srca Isusova, prigoda i za sakrament ispovjedi za one koji obavljaju pobožnost 

Prvih Petaka.  

• U petak, 4. rujna u 19 sati slavimo sv. misu za mučenike Provincije među kojima 

su i dvojica iz našeg samostana pok. fra Matej Vodanović i fra Serafin Raić čije se 

73. obljetnice mučeničke smrti sjećamo toga dana. 

• U subotu je prva subota u mjesecu dan posvećen BDM i brizi za bolesnike. U 

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

U 18.30 sati započinje molitveni program za bolesnike: kateheza, misa te klanjanje 

pred Presvetim i molitva za ozdravljenje. Zbog epidemioloških mjera nema podjele 

bolesničkog pomazanja. 

• Datum slavlja svete potvrde bit će u subotu 3. listopada. Vjeronauk za naše 

krizmanike započinje u ponedjeljak 7. rujna u 19:30 sati, prema rasporedu grupa 

kakav je bio i do sada. Dolazak na vjeronauk je obvezan. 

• Najavljujemo 289. Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju 

Bistricu koje će se održati 12. i 13. rujna. Zbog epidemioloških mjera ove godine 

neće biti organiziranog odlaska iz naše župe autobusom, ali vas pozivamo da nam 

se pridružite pješice ili osobnim automobilima. 

• Podsjećamo na našu akciju prikupljanja novčanih sredstava i zlatnine za Gospinu 

krunu… 


