
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

14. lipnja 2020. 
  

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

15.6. PON Amos, Vid 

17:20 

  
18:20 

  

Proba pjevanja za 
prvopričesnika SvN. 
Proba pjevanja za 
prvopričesnika Strm. 

16.6. UTO Zlata, Zlatko 18:30 Strmec: Euharistija 

17.6. SRI Diogen 18:30 Strmec: Euharistija 

18.6. ČET 

  
  

Marko i Marcelin 

18:30 

18:30 

19 

  
19:45 

Strmec: Euharistija 

Župna crkva: Euharistija 

Svi prvopričesnici i 
roditelji čitači u slavlju: 
priprava 

Ispovijed 
prvopričesnika… 

19.6. PET 

  
  
  

PRESVETO 
SRCE ISUSOVO 

17:30 

  
  
  
  

18:30 

  
  
  

Kod kapele sv. Roka: 
Euharistija 

+ Robert Vojvodić g 

+ Nikola Tucić g, ob. 
Čiček 

+ Ivan Greblički g 

Strmec: Euharistija 

+ Anña Jukičić 40.dan 

+ Alojz i Ivka Cvetković, 
Anñela i Marijan Šikac 

20.6. SUB 
Bezgrešno Srce 

Marijino 

9:30 

11:30 

SLAVLJE PRVE SVETE 
PRIČESTI   

21.6. 
  

NED 

  

DVANAESTA 
NEDJELJA 

KROZ GODINU 

8 

  
9:30 

  
11 

  

Euharistija kod kapele sv. 
Roka: + Ivan Jurić g 

Strmec: Euharistija 

+ Jela Josić 

Euharistija kod kapele sv. 
Roka: Za župnu zajednicu 

  
 

 



ŽUPNE OBAVIJESTI od 15. do 21. lipnja 2020. 

NEPOSREDNA PRIPRAVA PRVOPRIČESNIČKE SKUPINE 

-14.6.2020. (nedjelja): u 11 sati (nedjelja) – Pripravna nedjelja za 
prvopričesničku skupinu, sudjeluju svi prvopričesnici s roditeljima - kod 
kapele sv. Roka 
-15.6.2020. (ponedjeljak): proba pjevanja u župnoj crkvi 
         U 17:20 sati–skupine SvN: sv. M. Terezija i bl. M. Bulešić    
         U 18:20 sati –skupine Strmec: sv. N. Tavelić i bl. A. Kažotić 
U ovom tjednu nema kateheze po skupinama, susreti su zajednički. 
-18.6.2020. (četvrtak): u 19 sati priprava za sve prvopričesnike i roditelje 
koji sudjeluju kao čitači u slavlju, te pokorničko bogoslužje; u 19:45 sati 
sveta ispovijed za djecu, roditelje, članove obitelji i vjerničke zajednice. 
-19.6.2020. (svetkovina Srca Isusova-petak): u 17:30 sv. misa kod kapele 
sv. Roka i generalna proba za sve prvopričesnike i roditelje koji čitaju 
u slavlju. 
-20.6.2020. (subota): Slavlje prve svete pričesti kod kapele sv. Roka u 
dvije skupine (u 9:30 sati skupine Strmec - sv. N. Tavelić i bl. A. Kažotić; 
u 11:30 sati skupine SvN: sv. M. Terezija i bl. M. Bulešić). Okupljanje 20 
minuta prije početka slavlja. Zajedničko fotografiranje po katehetskim 
skupinama ispred oltara nakon svete mise. U petak se potvrñuju termini 
slavlja obzirom na vremenske uvjete – u crkvi event. slavlje u tri termina. 
-28.6.2020. (nedjelja): Župno hodočašće u Mariju Bistricu – zahvalno 
hodočašće za prvopričesničku skupinu  (autobusima i osobnim 
prijevozom); 27.6. (subota) hodo(m)čašće.   
Nakon pričesti pozivamo djecu i roditelje na misu i zajedničku 
katehezu gde ćemo razgovarati o slavlju, u srijedu, 24. 6. u 18:30 sati u 
župnoj crkvi.  
Zahvalni tjedan i sudjelovanje u sv. misi i pričest: od utorka do četvrtka 
(sv. mise prema rasporedu).P 
-Zahvala (Te Deum) za vjeronaučnu i školsku godinu bit će u nedjelju, 28. 
6. u misi u 18 sati. 
 
 

-Od utorka do četvrtka je trodnevna priprava za svetkovinu Presvetog 
Srca Isusova u Strmcu. Sv. misa u 18:30 sati, pobožnost pola sata prije sv. 
mise. Na svetkovinu sv. misa u 18:30 sati. 
-Na svetkovinu Presvetog Srca Isusovog sv. misa kod kapele sv. Roka u 
17:30 sati (sudjeluju prvopričesnici s roditeljima). 
  



-U četvrtak je sv. misa župnoj crkvi u 18:30 sati. 
  
-VJEROUČENICI 2., 7. i 8. RAZREDA UMJESTO KATEHEZE 
SUDJELUJU NEDJELJOM i BLAGDANOM U SV. MISI. Nakon mise 
se upisuju za sudjelovanj 
  
-UPIS MISNIH NAKANA DO KRAJA GODINE: u tijeku. 
-Zahvaljujemo darovateljima obiteljskog dara za radove u Župi. 
  
-PRILOG ZA LJUDE STRADALE U POTRESU: u svom Pismu kardinal 
Josip Bozanić je pozvao vjernike da na posebnom mjestu („škrabici“) u 
crkvi mogu ostaviti svoj prilog za ljude stradale u potresu. 
  
-Slavlje sakramenta KRŠTENJA DJECE I KRŠĆANSKE ŽENIDBE u 
našoj Župi, ti sakramenti se slave na uobičajen način, uz održavanje 
propisanih mjera. Sve informacije možete dobiti u župnom uredu. 
  
-Kapela sv. Roka je otvorena svaki dan za osobnu molitvu (od 9 do 20 
sati).  
  
-Vjerski tisak: GK, Mak, Glasnik SiM - poslužite se 

  
  

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU: 
SUBOTA, 27. LIPNJA – HODO(M)ČASNICI – ZAVJETNO 
HODOČAŠĆE 

Polazak u 4 sati ujutro blagoslovom hodočasnika u župnoj crkvi 
Presvetog Trojstva. Dolazak u Mariju Bistricu oko 18 sati, smještaj i 
noćenje. Mogućnost polaska i priključenja hodočasnika sa sljedećih 
lokacija: 7:15 Jablanovec; 9:15 Gornja Bistra; 10:30 Kraljev vrh (kraj crkve); 
11:30 Stubičke Toplice (crkva-misa); 13:30 Donja Stubica (centar); 17:00 
Hum Bistrički (kapela sv. M. Magdalene) 
 Informacije i prijave u župnom uredu. 
Prijave do 23. lipnja.  
  
NEDJELJA, 28. LIPNJA - AUTOBUSIMA 

Polazak u 7 sati ispred crkve, a u 6:40 polasci iz naselja Mala Gorica, 
Brezje, Strmec i Orešje. 
Upisi za prijevoz autobusom do 23. lipnja. 
Sudjelovanje u cijeni prijevoza je 20 kuna po osobi. 



Na hodočašće pozivamo prvopričesničku i potvrñeničku skupinu. 
  
-ZAHVALA ZA ŠKOLSKU I VJERONAUČNU GODINU „TE 
DEUM“: u nedjelju, 28. lipnja u 18 sati. Vjeroučenici će zahvaliti za 
dobra i milosti koja su primili tijekom ove godine. Hodočasnici će Bogu i 
Majci Božjoj tog dana zahvaliti u svetištu u Mariji Bistrici. 
 


