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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(11. – 17. listopada 2020.) 

 

 

 
 

 Dvadeset i osma nedjelja kroz god. 

 
 

 

 

 

Četvrtak Spomendan sv. Terezije Avilske, djevice i crk. naučiteljice 

Subota Spomendan sv. Ignacija Antiohijskog, biskupa i mučenika 

 

 

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

dezinficirate ruke prije ulaska u crkvu. Obavezno je nošenje i zaštitnih maski. 
 

• U organizaciji Vicepostulature i Humanitarne udruge fra Ante Antić, svakoga 16. 

u mjesecu bit će cjelodnevno klanjanje za proglašenja fra Ante Antića blaženim. 

U sklopu toga od 7. do 15. u mjesecu je devetnica posta i molitve za proglašenje 

fra Ante blaženim. Od 7. do 15. svaki dan pojedinac moli molitvu za proglašenje 

blaženim kao i molitvu ili krunice BDM ili Srca Isusova ili slično i jedan dan u toj 

devetnici, kojeg sami odaberete, postite na tu nakanu. Tko želi može se priključiti. 

A 16. 10. bit će cjelodnevno klanjanje.  
 

• Ova godina u katoličkoj crkvi proglašena je Godinom Svetog Pisma. Cilj je 

potaknuti kršćanske obitelji na zajedničko čitanje Biblije. Kao poticaj na to, u 

srijedu nakon večernje mise, u crkvi, biti će prva u nizu Biblijskih tribina koje će 

vodi fra Stipo Kljajić, prof. svetog pisma na KBF. Prva tribina nosi naslov: Kako 

čitati Bibliju, a vjeru ne izgubiti. Svi smo pozvani. 
 

• Roditelji koji žele da njihova djeca ove godine pohađaju vjeronauk za prvu pričest, 

trebaju doći u Župni ured i prijaviti svoje dijete za pohađanje vjeronauka. Raspored 

pohađanja je sljedeći:  

OŠ SSK; 3.a razred četvrtkom u 16h, 3.b petkom u 16h, 3.c petkom u 17h. 

OŠ Dragutina Kušlana; 3.a četvrtkom u 16h, 3.b petkom u 16h, 3.c petkom u 

17h. Djeci iz škole u Harambašićevoj vjeronauk će biti petkom u 17h. 

 

• Od idućeg ponedjeljka 19. listopada započinje vjeronauk za ovogodišnje 

krizmanike. Djeca će dobiti upute preko svojih vjeroučitelja  u školi kojim danom  

koja grupa ima vjeronauk. Vjeronauk će se održavati u 19:45. 
 

• Odrasli koji bi željeli primiti sv. sakramente: krštenje, krizmu, pričest, mogu se 

prijaviti u župni ured i dogovoriti početak priprave za sakramente.  



 

• Pozivamo sve štovatelje fra Ante Antića da se pridruže mreži prijatelje fra 

Ante Antića i svojim darovima i talentima pripomognu rad Udruge. Sve 

informacije možete dobiti na prigodnom plakatu. Sjedište Udruge je u Samostanu 

MBL, Vrbanićeva 35. 
 

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

krunu… 


