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KRALJICE SVETE KRUNICE! 

MOLI ZA NAS! 

 
 

„Ako budete vjerno i pobožno 

molili Krunicu sve do svoje smrti, 

unatoč množine vaših grijeha, 

vjerujte mi: primit ćete neuveli 

vijenac slave (1 Pt 5,4). Ako se 

nalazite na rubu ponora ili s 

jednom nogom u Paklu, čak i ako 

ste prodali dušu đavlu kao kakav 

vrač ili ste okorjeli i tvrdokorni 

krivovjernik kao kakav demon, 

prije ili kasnije ćete se obratiti i 

spasiti. Samo ako – ponavljam i 

dobro pripazite na riječi moga 

savjeta – svakodnevno do smrti 

pobožno molite svetu Krunicu, da 

biste upoznali istinu, zadobili 

milost pokajanja i oproštenje 

svojih grijeha.“ 

Sv. Ljudevit Marija Grignion 

 
 

 
 
 
 

 

SVETKOVINA SV. FRANJE:  u nedjelju, 4. listopada u 19:00 sati 
 

LISTOPADSKA POBOŽNOST: svaku večer u 18:30 sati 



SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
Nedjeljom: 7:30, 9, 10, 11:30 i 19 sati 

Radnim danom: 7, 8 i 19 sati 

 

UREDOVNO VRIJEME 
Župni ured: 

Radnim danom: 9 – 12 i 16 – 17:45 sati 

Subotom i nedjeljom: ne ureduje! 

 

Duhovna knjiga: 

Radnim danom: 18:30 – 19:30 sati 

Nedjeljom: 7 – 12 i 18:30 – 19:30 sati 

 

ISPOVIJEDANJE 
Za vrijeme svake svete mise u crkvi 
 

KRŠTENJA 
Kateheza za roditelje i kumove: petkom 

uoči dana krštenja u 18 sati 

Slavlje: subotom i nedjeljom u 12 sati 
 

VJENČANJA 
Subotom ili po dogovoru. Prijaviti 

vjenčanje najmanje mjesec dana prije 
 

MINISTRANTSKI SUSRETI 
Subotom u 11 sati 
 

FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA) 
Četvrtkom u 20:15 sati 
 

MOLITVENA VEČER ZA BOLESNIKE 
I SAKRAMENT BOLESNIČKOG 
POMAZANJA 
Prva subota u mjesecu u 18:30 sati 
 

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED 
(OFS) 
Prva nedjelja u mjesecu u 17 sati 
 

ZAJEDNICA "VJERA I SVJETLO" 
Treća nedjelja u mjesecu u 16 sati 
 

ŽUPNI CARITAS 
Srijedom od 17:30 do 19 sati 
 

PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI 
• Zbor "Antić": utorkom u 20 sati 

• Mješoviti zbor: četvrtkom u 20 sati 

• Zbor mladih: petkom u 20 sati 

• Dječji zbor: subotom u 11 sati 

PASTORALNE AKTIVNOSTI 

 
MARIJANSKA POBOŽNOST 
 

Krunica - svaku večer prije 

sv. mise, u 18:30 sati.  

Gospin dan i posveta BDM 

– svake prve subote u 8:30 

sati. 
 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
 

Svakog prvog četvrtka u mjesecu  

je cjelodnevno klanjanje 

Zajedničko euharistijsko klanjanje 

je svakog četvrtka poslije večernje 

sv. mise u 19 sati. 
 

ANTIĆEVI DANI 
Svakog prvog četvrtka je 

Antićeva večer, u čast Sluge 

Božjega, s početkom u 19 sati. 

Svakog 16. u mjesecu bit će 

cjelodnevno klanjanje za što 

skorije proglašenje blaženim i 

svetim. 
 

PRVI PETAK U ČAST SRCU ISUSOVU 
 

Svakog prvog petka u svetištu je 

pobožnost u čast Srcu Isusovu 

(prigoda za ispovijed). Prije večernje 

sv. mise pobožnost Srcu Isusovu.  

 
PRVA SUBOTA: 
DUHOVNA OBNOVA ZA BOLESNIKE 
 

Svake prve subote u svetištu je duhovna 

obnova za bolesnike. Program započinje u 18:30 

sati: nagovor, sv. Misa te klanjanje pred 

Presvetim i molitva za ozdravljenje, bez podjele 

bolesničkog pomazanja. 
 

ŽUPNI CARITAS 
 

Naš župni caritas je osnovan u 

svrhu promicanja djelotvorne 

kršćanske ljubavi 

najpotrebnijima u župi. 

 

Primanje stranka: 

srijedom od 17:30 do 19 sati. 

 

Svoje novčane priloge za Caritas možete ostaviti 

u caritasovu škrabicu u Duhovnoj knjizi ili 

donijeti u caritasov ured. 



PROSLAVA SV. FRANJE ASIŠKOG 
 
 

• Četvrtak - petak (1. – 2. listopada)  

18:15 sati – Krunica i molitva trodnevnice  

19:00 sati – Sv. Misa i propovijed 

• Subota (3. listopada)  

18:00 sati – Krunica 

18:30 sati – Nagovor i molitva trodnevnice 

19:00 sati – Sv. Misa i propovijed 

19:40 sati – Obred preminuća sv. Franje  

• Nedjelja (4. listopada):  SVETKOVINA SV. FRANJE  

Svete mise kao nedjeljom  
 

„PETROV NOVČIĆ“ 
 
 

Zbog trenutačne zdravstvene situacije, papa Franjo odredio je da će se za tekuću 

2020. godinu milodar „Petrov novčić“, koji se tradicionalno prikuplja za svetkovinu sv. 

Petra i Pavla 29. lipnja, ove godine prikupljati na 27. nedjelju kroz godinu, 4. 

listopada. 

Milodar „Petrov novčić“ predstavlja znak vjerničke solidarnosti s Papom da bi 

mogao obavljati redovite poslove, ali i kako bi u trenucima posebnih potreba, kao što su 

rat ili prirodne nepogode, mogao pomoći mjesnim Crkvama. 
 

MISIJSKA NEDJELJA 
 

U nedjelju, 18. listopada Crkva slavi misijsku nedjelju. Molit ćemo za 

kršćanske misionare diljem svijeta. Svoje novčane priloge za misije i 

misionare moći ćete priložiti tijekom prikupljanja milostinje. 
 

DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE  
 

U nedjelju, 25. listopada slavimo Dan zahvalnosti za Božja dobročinstva i 

plodove zemlje. Na sv. misi u 9 sati zahvalit ćemo Gospodinu za sva 

dobročinstva.  
   

 

SAKRAMENATI ZA ODRASLE  
  

Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, 

krizmu, pričest), svoju pripravu za sakramente započinju u četvrtak, 8. 

listopada u 20:30 sati u Župnom uredu. 

 

BIBLIJSKE TRIBINE SRIJEDOM 
 
 

Svakog mjeseca, jedne srijede u našoj crkvi bit će biblijska tribina koju će voditi 

bibličar i profesor fra Stipo Kljajić. Teme susreta: 14. listopada – Kako čitati Bibliju, a 

ne izgubiti vjeru?; 11. studenog – Samarijanac, a bližnji I.; 16. prosinca – Samarijanac, 

a bližnji II.; 13. siječnja – Izgubljeni sinovi I.; 17. veljače – Izgubljeni sinovi II.; 17. 

ožujka – Bog siromašnoga Lazara; 14. travnja – Farizej i carinik u molitvi; 12. svibnja 

– Ludi bogataš; 16. lipnja – Znati si mjesto. 
 



VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE 
 

Ovogodišnji vjeronauk za naše prvopričesnike započinje u četvrtak 

15. listopada i u petak 16. listopada. 

Prvopričesnički vjeronauk: četvrtkom u 16:00 sati i petkom u 16:00 

i 17:00 sati. 

Nedjeljna sv. Misa na kojoj sudjeluju prvopričesnici u 9:00 sati. 

 

HUMANITARNA UDRUGA FRA ANTE ANTIĆ 
 

Osnovana je Humanitarna udruga fra Ante Antić. Udruga 

će u svom radu stavljati naglasak na molitvu za proglašenje o. 

Antića blaženim i svetim; zatim na širenje glasa svetosti 

Časnog sluge i na upoznavanje njegovog života i svetosti; te 

konačno na karitativni rad. Pozivamo sve štovatelje Časnoga 

sluge da se pridruže mreži prijatelja fra Ante Antića te svojim 

darovima i talentima pripomognu radu Udruge. Sve 

informacije možete vidjeti na prigodnom plakatu i na stranici 

župe. Sjedište Udruge je u Samostanu Majke Božje Lurdske 

(Vrbanićeva 35). Udrugu vodi g. Stjepan Kelčić.  
 

ZAVJETNA KRUNA MAJCI BOŽJOJ LURDSKOJ 
 

Našoj nebeskoj zaštitnici, Majci Božjoj Lurdskoj, izradit će se zlatna zavjetna 

kruna, kao trajni znak naše zahvalnosti, što je ovaj samostan, crkvu i našu župu, očuvala 

od potresa i što nas čuva od pandemije. 

Stoga vas, braćo i sestre, pozivamo da svojim novčanim prilozima ili zlatninom, 

koja će se pretopiti i ugraditi u krunu, pripomognete ovoj akciji. Dio novčanih sredstava, 

koji pretekne od izrade krune, donirat ćemo franjevcima na Kaptolu, čiji je samostan 

razrušen u potresu, kao znak našeg bratskog suosjećanja prema strahoti koju su 

proživjeli. Ova akcija će trajat do kraja godine, pa vas molimo da je poduprete. 
 

DOVRŠETAK IZGRADNJE NAŠE CRKVE 
 

Pozivamo i molimo, dragi vjernici, da sudjelujemo u 

dovršetku izgradnje naše crkve, prema svojim 

mogućnostima, na čemu vam od srca zahvaljujemo. 

Subotom u 19:00 sati slavimo sv. misu za sve 

dobročinitelje. 
 

 

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 21000 SPLIT, 

IBAN HR30 23400091510663818,Opis: Za dovršenje crkve M.B. Lurdske u Zagrebu. 

Za inozemne donatore: SWIFT CODE: PBZGHR2X 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izdaje: Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35 – Zagreb; tel./fax: (01)466-0555 

www.gospa-lurdska.hr / info@gospa-lurdska.hr 

http://www.gospa-lurdska.hr/
mailto:info@gospa-lurdska.hr

