
TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 
7. ožujka 2021. 

Tjedni kalendar i misne nakane 
 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

8.3. PON 
 

Sv. Ivan od Boga 
17:55 
18:30 

 

Župna crkva: Križni put 
Župna crkva: Euharistija 
Nakana-za zdravlje 

9.3. UTO Franciska Rimska --- --- 
10.3. SRI Emil --- --- 
11.3. ČET Tvrtko ---  --- 

12.3. PET Bernard 

17:55 
18:30 

 
 
 
 
 
 

Strmec: Križni put 
Strmec: Euharistija  
Za dobročinitelje samost.  
+ Dragutin , Slava, 
Danica i Maks Kapuñija 
+ Slavko i Ivka Čakanić i 
roditelji, ob Vlašić 
Za duše u čistilištu 

13.3. SUB Patricija, Rozalija 

12 
17:30 

 
 

MINISTRANTI 
Župna crkva: Euharistija 
+ Rudolf Merunka 
+ Ivan Nañi g 

14.3. 
 

NED 
 

ČETVRTA 
KORIZMENA 

NEDJELJA 

7:30 
 
 
9 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

Strmec: Euharistija  
+ Dragica g i Andrija 
Špiranac i roditelji 
MISA ISPRED PAST. 
CENTRA  
+ ob. Vuletić 
+ Marija Muhar g 
MISA ISPRED PAST. 
CENTRA 
Za župnu zajednicu 
+ Anica Nañi g  

 



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 ili u 
župnoj crkvi).  
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 ponedjeljak u 18:30 sati, 
u subotu u 17:30 sati.  
U Strmcu u petak u 18:30 sati. 
 
2.POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA: u ovom tjednu križni put molimo u 
ponedjeljak u župnoj crkvi, u petak u Strmcu u 17:55 sati.  
 
3. DRUGI SUSRET S RODITELJIMA KRIZMANIKA-
KANDIDATIMA ZA SVETU POTVRDU (vjeroučenici 8. razreda): 
susret se odgaña zbog trenutne epidemiološke nepovoljne situacije. 
 
4.TJEDAN SOLIDARNOSTI S CRKVOM I LJUDIMA U BOSNI I 
HERCEGOVINI: od 1. do 7. ožujka. Novčani prilozi današnje nedjelje idu 
za pastoralne i socijalne projekte pomoći Crkvi u Bosni i Hercegovini 
putem mreže Caritasa. 
Članovi Odbora župnog caritasa pripremili su neke bosansko-
hercegovačke spcijalitete.  
 
5.KORIZMENA AKCIJA ŽUPNOG CARITASA 'ŠIMUN CIRENAC': 
od 14. do 28. ožujka. U crkvu ili župni ured možete donijeti prehrambene 
namirnice, higijenske potrepštine ili novčani dar koji će prije Uskrsa biti 
podijeljeni potrebnim župljanima i obiteljima. 
 
 
6.ŽUPNA KATEHEZA ZA VJEROUČENIKE OSNOVNE ŠKOLE:  
-Prvopričesnici (treći razredi) – po rasporedu. 
-Krizmanici (8.razredi) – odgaña se za idući tjedan. 
-Sedmi razredi – susret se odgaña za nedjelju 21. ožujka.  
-Drugi razredi –u nedjelju, 7. I 21. 2. u 10:10 sati susret i sv. misa. 
Vjeroučenici takoñer sudjeluju u jednoj od četiri nedjeljne sv. mise.  
 



7.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. 
 
8.MINISTRANTI: subotom u 12 sati.  
 
9.SVETA POTVRDA: kumovi u slavlju svete potvrde koji su župljani 
naše Župe javljaju se župniku zbog upisa. Preporučamo da na upis doñe 
krizmanik i njegov kum. Termin upisa je još: nedjelja 7. ožujka u 9 i 11 sati. 
Za kumove koji nisu naši župljani, krizmanici u ovim terminima 
dostavljaju posvjedočenje za kumstvo.  
Župa je Nadbiskupskom duhovnom stolu predložila tri termina slavlja 
Svete Potvrde, a NDS još nije odredio termine slavlja u župama 
Nadbiskupije. Kada objavi, obavijestit ćemo vas.  
 
10.Vjerski tisak: GK, Mak, Glasnik SiM… – poslužite se! 
 


