
ČETVRTA NE 
31.

 

DJELJA KROZ GODINU 
siječnja 2021. 

Tjedni kalendar i misne nakane 
 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 
1.2. PON Brigita, Miroslav --- --- 

 
 
 
 
 

2.2. 

 
 
 
 
 

UTO 

 
 
 
 

PRIKAZANJE 
GOSPODINOVO 
– SVIJEĆNICA, 

blagdan 

17 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

Strmec: Euharistija 
MISA ISPRED PAST. 
CENTRA 
+ ob. Purić 
+ Helena Glavaš, 40.dan 
+ Za žive i pokojne ob. 
Josipović 
+ Zlatko Karagić, 8.dan 
+ Stipe i Kaja Matić 
+ Anto, Ljubica, Pero i 
Aga Vuković 
+ Ivan i Marta Ivanić 
+ Josip Petravić, 6.dan 
7. razredi-misa i susret 

 
3.2. 

 
SRI 

Sv. Blaž 
Blagoslov grla i 

jabuka 

18 Župna crkva: Euharistija 
+ Blaž i Kruno Oršić 
+ Ivan i Zora Lacković 

4.2. ČET Veronika 18:30 Župna crkva: Euharistija 
+ Tihomir Ivanec, 40.dan 

   17 Župna crkva: Ispovijed 
   17:30 Župna crkva: Euharistija 
    + Slavko Francetić, 40.dan 

 
5.2. 

 
PET 

Sv. Agata 
 

PRVI PETAK 

 + Dragutin Šeketa g 
+ Ob. Vlašić, Marolt, 
Janžić i Vasilj g 
+ Snježana Zorić g 

   18:10 Strmec: Ispovijed 
   18:30 Strmec: Euharistija 
    + Juraj Zrna, 40.dan 

6.2. SUB Sv. Pavao Miki i 
drugovi 

17:30 Župna crkva: Euharistija 
+ Zdravko Prahin, 40.dan 

7.2. 

 

 

 PETA NEDJELJA 7:30 Strmec: Euharistija 
NED KROZ GODINU 

 
DAN ŽIVOTA 

9 
 

11 

MISA ISPRED PAST. 
CENTRA + Pero Purić 
MISA ISPRED PAST. 
CENTRA 
Za župnu zajednicu 
 



 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

1. SVETE MISE NEDJELJOM: u našoj Župi svake se nedjelje slave tri svete 
mise (u 7:30 u kapeli u Strmcu, u 9 i 11 sati na otvorenom ispred 
pastoralnog centra - dio vjernika može sudjelovati u tri dvorane). 
Subotom se slavi večernja sv. misa (u 17:30 sati u crkvi) koja je kao i 
nedjeljna, četvrta sv. misa. 

 
SVAGDANIMA: u ovom tjednu u župnoj crkvi u utorak i četvrtak u 18 
sati, u petak i subotu u 17:30 sati. 
U Strmcu u petak u 18:30 sati. 

 
2. Crkva u ovom tjednu slavi: 
U – Prikazanje Gospodinovo-Sviječnica, blagdan 
S – Sv. Blaž 
P – Sv. Agata. PRVI PETAK 
S - Sv. Pavao Miki i drugovi 
N – Peta nedjelja kroz godinu – DAN ŽIVOTA 

 
-PRIKAZANJE GOSPODINOVO-SVJEĆNICA, blagdan – u utorak. 
U 17 sati sv. misa u Strmcu. 
U 18 sati sv. misa ispred pastoralnog centra. 
Nakon sv. mise u 18 sati bit će prigodna proslava župnikova imendana. 
Svijeće za blagoslov i ophod možete nabaviti prije sv. misa. 

 
-U srijedu je spomendan sv. Blaža. 
U sv. misi u 18 sati u župnoj crkvi bit će blagoslov grla i jabuka. 

 
-PRVI PETAK U MJESECU: Sakrament pomirenja pola sata prije svetih 
misa (u 17 sati u župnoj crkvi; u 18:10 sati u Strmcu). 

 
-DAN ŽIVOTA: proslava Dana života je u nedjelju 7. veljače u misi u 11 
sati. 

 
 

3. NAKNADNI BLAGOSLOV OBITELJI: ukoliko predviñenog dana  
blagoslova niste bili u mogućnosti dočekati svećenika/župnika, javite se 
nakon s.v mise ili u župni ured i dogovorite naknadni posjet i blagoslov. 
 
4. ŽUPNA KATEHEZA ZA VJEROUČENIKE OSNOVNE ŠKOLE: 
-Prvopričesnici (treći razredi) – po rasporedu. Susreti su nastavljeni prošli 
tjedan. 
-Krizmanici (8.razredi) – u ovo tjednu susreti se
 nastavljaju po rasporedu. 



-Sedmi razredi – susret i blagdanska misa u utorak, 2.2. u 18 sati. 
-Drugi razredi –u nedjelju, 7. 2. u 10:10 sati susret i sv. misa. Vjeroučenici 
takoñer sudjeluju u jednoj od četiri nedjeljne sv. mise. 
 
5. SKUPLJANJE POMOĆI ZA STRADALE U POTRESU NA 
PODRUČJU BANOVINE I SISAČKE BISKUPIJE, 28. i 29. prosinca 
2020. godine. 
Uz molitvenu blizinu sa svima koji trpe od posljedica potresa pozvani smo 
velikodušno se odazvati gestama djelotvorne ljubavi te pokazati bratsku 
solidarnost s braćom i sestrama pogoñenima prirodnom nepogodom. 
Prikupljeni novčani prilozi bit će dostavljeni Ordinarijatu u Sisku. Svoj dar 
možete darovati na mjestima odreñenim u crkvi i ispred oltara na 
otvorenom, te u župnom uredu. 
 
6. Vjerski tisak: GK, Mak, Glasnik SiM… – poslužite se! 
 
NAJAVLJUJEMO: 
-PROSLAVA STEPINČEVA U ZAGREBAČKOJ PRVOSTOLNICI: u 
srijedu, 10. veljače u 17 sati, nkardinal Josip bozanić, nadbiskup zagrebački, 
predvodit će središnje euharistijskok slavlje ispred potresom ranjene 
zagrebačke prvostolnice. 
 
-29. SVJETSKI DAN BOLESNIKA: u četvrtak, 11. veljače. Proslava u misi 
u 18 sati. U misi će biti mogućnost primanja/slavlje sakramenta 
bolesničkog pomazanja bolesnim osobama. Dovezite bolesne ukućane na 
svetu misu. Nakon sv. mise bit će procesija i molitva sa svijećama do špilje 
MB Lurdske. Članovi župnog caritasa će tijekom dana posjetiti bolesne i 
nemoćne župljane u kućama. 
 


