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VJERUJEM… U ŽIVOT VJEČNI! 

 
 

„Pobožnost za duše u Čistilištu, koje 

Bogu preporučujemo, da im u velikim 

kaznama koje trpe pomogne, te ih brzo 

pozove u svoju slavu, veoma je mila i 

draga našemu Gospodinu, a ujedno nama 

je veoma korisna jer te svete duše njegove 

su Božje vječne zaručnice, a ujedno su 

veoma zahvalne onima koji ih iz njihove 

tamnice oslobode ili im bar kakvu olakšicu 

u njihovih mukama izmole, zbog toga kada 

dođu u Nebo, bez sumnje neće zaboraviti 

na onoga koji se je za njih molio. 

Pobožno je mišljenje da Bog dušama u 

Čistilištu očituje naše molitve, da se za nas 

mole. Ove svete duše istina ne mogu moliti 

za se, jer su ondje kao krivci, gdje za svoje 

krivnje daju zadovoljštinu; pa ipak, budući 

da su Bogu osobito mile, mogu se za nas 

moliti te nam isprositi milosti.[…] 

A ako hoćemo da nas te duše svojim 

molitvama pomažu, pravedno je, dapače 

dužnost nam je da se za njih molimo. Rekoh 

dužnost nam je, jer kršćanska ljubav 

iziskuje, da bližnjima pomognemo, kojima 

je naša pomoć potrebna.“ 

Sv. Alfons Maria de Liguori 
 
 



SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
Nedjeljom: 7:30, 9, 10, 11:30, 13, 17 i19 

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 
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 

 
POBOŽNOST ZA POKOJNE 
U STUDENOM 
 

Kroz mjesec studeni, prije 

večernje svete mise, u 18:30 

sati, molimo krunicu za 

pokojne. 
 

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. 



 

SVETKOVINA SVIH SVETIH I DUŠNI DAN 
 

Uoči svetkovine Svih Svetih, u subotu 31. listopada, poslije 

večernje mise bit će Euharistijsko klanjanje i bdijenje 

mladih: “Holywin – svetost pobjeđuje". 

U nedjelju, 1. studenog svetkovina je Svih Svetih. Svete 

mise u našoj crkvi su prema nedjeljnom rasporedu: 7:30; 

9:00; 10:00; 11:30; 13:00; 17:00 i 19:00 sati. 

Slavlje sv. misa na Dušni dan: 7, 8, 9 i 19 sati. 
 

AKCIJSKA PRODAJA SVIJEĆA – LAMPIONA 
 

Na svetkovinu Svih Svetih župni caritas upriličuje humanitarnu akciju 

prodaje svijeća - za pomoć socijalno ugroženih obitelji u župi. Svijeće 

se mogu kupiti u predvorju crkve! 
 

 

PROSLAVA GOSPE OD ZDRAVLJA 
 

Sakramentalni život, pokajanje, molitva i pobožnost najbolji su lijekovi 

naših slabosti, a zagovor Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja, 

naša višnja nada i spasenje.  
 
 

TRODNEVNICA (18. – 20. studenoga) 

• 18:15 sati      krunica i pobožnost 

• 19:00 sati     slavlje svete mise 

 

BLAGDAN GOSPE OD ZDRAVLJA (21. studenoga) 

• Jutarnje svete mise: 7:00, 8:00, 9:00 sati 

•   18:30 sati       krunica 

•    Večernje svete mise: 17:00 i 19:00 sati 

 

 
 
 

PROSLAVA SV. CECILIJE 
 

Sveta Cecilija, djevica i mučenica, zaštitnica je pjevača i crkvenih 

zborova. 

Pjevački zborovi naše župe i svetišta proslavit će svoju zaštitnicu 

misnim slavljem u nedjelju, 22. studenoga u 19 sati.  

 
 

 

 

 

 

 

BIBLIJSKE TRIBINE SRIJEDOM 
 

Jednom mjesečno u našoj crkvi održava se biblijska tribina koju vodi bibličar i profesor 

fra Stipo Kljajić. Tema susreta za studeni: 
 

11. studenog – Samarijanac, a bližnji I. dio (Lk 10, 25-37) 
 

 



I NAŠA SVIJEĆA GORI ZA VUKOVAR 
 

 

Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u srijedu 18. 

studenoga, u večernjim satima organiziraju se molitve za sve 

nevine žrtve te pale svijeće diljem Domovine. 

Pridružimo se i mi "da se ne zaboravi Vukovar".  
 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 16. U MJESECU 
 

Svakog 16. u mjesecu, u našoj crkvi organiziramo cjelodnevno klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom od 8:30 do 18:00 sati, s nakanom što skorijeg 

proglašenja časnog sluge božjega o. fra Ante Antića blaženim i svetim. Datum 16. u 

mjesecu izabran je u spomen fra Antinog rođenja 16. travnja 1893. 

Kao pripremu za cjelodnevno klanjanje, pokrenuta je i devetnica posta i molitve na 

spomenutu nakanu, od 7. do 15. u mjesecu. 
 

SV. ELIZABETA UGARSKA – ZAŠTITNICA OFS-A 
 

Humanitarna udruga fra Ante Antić, povodom blagdana sv. Elizabete Ugarske, 

zaštitnice Franjevačkog svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama), u 

nedjelju 15. studenoga organizira humanitarnu akciju „Jedna ruža za jedan kruh 

siromaha“. Sav prihod od prodaje ruža namijenjen je za rad i djelovanje udruge. 

U utorak, 17. studenoga, blagdan je sv. Elizabete Ugarske. Večernja sveta misa je u 

19:00 sati. Poslije mise je molitva pred oltarom sv. Franje. 
 

PRODAJA ADVENTSKIH VIJENACA 
 

U nedjelju 22. studenoga u organizaciji udruge „Betlehem“ bit će humanitarna akcija 

prodaje adventskih vijenaca čijom kupnjom podupiremo rad udruge. 

 

POČETAK DOŠAŠĆA 
 

U nedjelju 29. studenoga, Prva je nedjelja došašća. Od ponedjeljka 30. studenoga, 

svako jutro (osim nedjeljom) započinjemo sa sv. misama zornicama u našoj crkvi u 6 

sati. Zajedno sa sv. misom molimo Jutarnju molitvu iz časoslova. 
 

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 
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