
DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 

13. rujna 2020. 
Tjedni kalendar i misne nakane 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

14.9. PON 

UZVIŠENJE 
SVETOG KRIŽA, 

blagdan 

--- --- 

15.9. UTO 
Bl. Djevica 

Marija Žalosna 

18:30 

  
  

Župna crkva: Euharistija 

+ Milan Tkalčević 40.dan 

+ Stjepo, Luca i Ivo Marić 

16.9. SRI 
Sv. Kornelije i 

Ciprijan 

7:30 

  
Strmec: Euharistija 

+ Frano i Manda Tomić 

17.9. ČET 

  
  

Sv. Robert 
Bellarmino 

17:45 

  
  
  

18:30 

  
  
  

20 

SUSRET 
SCHÖNSTATTSKE 
ZAJEDNICE I 
PREDMOLITELJICA 

Župna crkva: Euharistija 

Nakana Schönstattske 
zajednice 

+ Stjepan Nañi 40.dan 

ŽUPNI ZBOR 

18.9. PET 
Josip Kupertinski 7:30 

  
Strmec: Euharistija 

Za duše u čistilištu 

19.9. SUB 

  
  

Sv. Januarije 

15:30 

16:20 

17 

  
  

DJEČJI ZBOR 

ZBOR MLADIH 

Župna crkva: Euharistija 

+ Ana Martinec 40.dan 

Krštenje: Nea i Maya 

20.9. 
  

NED 

  

DVADESET I 
PETA 

NEDJELJA 
KROZ GODINU 

7:30 

  
9 

  
  

10 

11 

  
  
  
  
  

Strmec: Euharistija 

Za župnu zajednicu 

Euharistija na otvorenom 
uz kapelu sv. Roka: 
+ Tomislav Vlašić 

SUSRET KRIZMANIKA 

Euharistija na otvorenom 
uz kapelu sv. Roka: 
Za župnu zajednicu 

+ Snježana i Ivan Šeketa, 
ob Sakić 

+ Slavoljub Prelec 40.dan 



ŽUPNE OBAVIJESTI 

  
-RASPORED NEDJELJNIH SV. MISA zbog zaraze i novo-
normalno, kako bi što više vjernika moglo na otvorenom slaviti 
sv. misu: 
7:30 sati - STRMEC 

9 sati – NA OTVORENOM UZ KAPELU SV. ROKA 

11 sati - NA OTVORENOM UZ KAPELU SV. ROKA 

  
-Crkva u ovom tjednu slavi: 
UZVIŠENJE SV. KRIŽA, blagdan-u ponedjeljak.   
Bl. Djevica Marija Žalosna-u utorak. Desni oltar u crkvi je 
posvećen ovom spomendanu. U 18 sati pobožnost MB, u 18:30 
sati sv. misa u župnoj crkvi. 
U utorak i četvrtak sv. mise u 18:30 sati u župnoj crkvi, u 
subotu u 17 sati. 
U srijedu i petak sv. mise slave se u Strmcu ujutro u 7:30 sati. 
Sljedeća nedjelja je dvadeset i peta kroz godinu. 
  
Danas nakon sv. mise možete ispred oltara iskazati čast 
relikvijaru sv. Križa iz 1770. godine kojeg posjeduje naša Župa. 
  
-SUSRET VJEROUČENIKA OSNOVNE ŠKOLE I 
DOGOVOR ZA ŽUPNU KATEHEZU: u nedjelju, 20. rujna u 9 
ili 11 sati. Na misu pozivamo vjeroučenike u pratnji roditelja. 
Nakon mise vjeroučenici drugih i trećih razreda će dobiti 
pristupnice za upis na župnu katehezu i pripremu za prvu svetu 
pričest, a sedmih i osmih razreda za upis na župnu katehezu i 
pripremu za svetu potvrdu. Ovaj liturgijski susret mijenja 
katehezu za sljedeći tjedan. 
  
-SVETA MISA, SUSRET I POBOŽNOST SCHÖNSTATTSKE 
ZAJEDNICE I PREDMOLITELJICA U ŽUPI: u četvrtak u 17:45 
sati. 
  



-KATEHETSKI SUSRET S OVOGODIŠNJIM 
KRIZMANICIMA – podjela sakramenta bit će u subotu 26. 
Rujna: u nedjelju, 13. rujna u 10 sati kod kapele sv. Roka, u 11 
sati sv. misa  na koju pozivamo krizmane kumove. 
U nedjelju, 20. rujna u 10 sati kod kapele sv. Roka, u 11 sati sv. 
misa. 
Ostali termini susreta s krizmanicima i ispit za krizmanike bit će 
dogovoreni na katehetskom susretu. 
  
-ISPOVIJED VJEROUČENIKA NA POČETKU ŠKOLSKE I 
VJERONAUČNE GODINE (vjeroučenika osnovne škole od 4. 
do 8. razreda, srednjoškolaca, studenata i radničke mladeži): od 
utorka do subote prije sv. misa.   
  
-PRIJAVA ZA DJEČJI ZBOR „SVETONEDELJSKI 
ANðELI“: pozivamo djecu i vjeroučenike koji se žele uključiti u 
dječji zbor da se prijave. 
  
-SUSRET KANDIDATA ZA SVETU POTVRDU (7. i 8. 
razredi) i PRVU SVETU PRIČEST (2. i 3. razredi): nedjeljom - 
sveta misa i susret nakon sv. misa. Vjeroučenici će se nakon sv. 
misa upisati za sudjelovanje. 
-Mali koncil Mak: pretplata za šk.god. 110,00 kuna. Dragi 
roditelji, uza sve svoje životne brige i probleme, ne zaboravite 
vašu najvažniju i najuzvišeniju zadaću: odgajati svoju djecu u 
humanosti i kršćanskom duhu. Mak preporučamo svim 
ovogodišnjim prvopričesnicima. 
  
-PRIJAVA ŽUPLJANA KOJI SE ŽELE UKLJUČITI MEðU 
ANIMATORE ŽUPNE KATEHEZE: neka se prijave u župni 
ured. 
  
-PRIJAVA ZA MINISTRANTSKU ZAJEDNICU: pozivamo 
djecu i mlade koji se žele uključiti u ministrantsku zajednicu da 
se prijave. 



  
-Započinjemo s PRETKATEKUMENATOM: prijava odraslih 
koji sljedeće godine žele primiti sakramente kršćanske inicijacije 
(krštenje, potvrda i euharistija). Prijave u župnom uredu. 
Katehetski susreti počinju od početka listopada. 
  
-Prikupljanje milostinje za Svetu zemlju (Božji grob): u 
nedjelju, 13. rujna. 
  
-Probe zborova u župi: 
ŽUPNI ZBOR (Veliki zbor): probe će biti svakog četvrtka u 20 
sati u katehetskoj dvorani. 
DJEČJI ZBOR „SVETONEDELJSKI ANðELI“: nastavljamo s 
okupljanjem djece i probama. Probe će biti svake subote u 15:30 
sati u katehetskoj dvorani. 
-ZBOR MLADIH: subotom u 16:20 sati. 
  
Ukoliko imate sluha i volite duhovnu glazbu pridružite nam se! 
Rado primamo nove članove! 
Vjeroučenici koji su članovi zbora ili ministrantske zajednice 
imaju svoju skupinu te ne trebaju polaziti katehetsku skupinu s 
ostalim vjeroučenicima njihovog razreda (ovo vrijedi za 1., 2., 4., 
5., 6 i 7. razrede).  
-Vjerski tisak: GK, Mak, Glasnik SiM… – čitajte katolički tisak! 
  

NAJAVLJUJEMO 

-SLAVLJE SVETE POTVRDE: u subotu, 26. rujna. 
-ZAZIV DUHA SVETOGA za sve vjeroučenike osnovne škole, 
srednjoškolce i studente, vjeroučitelje, učitelje i profesore: u 
nedjelju, 27. rujna u 11 sati. 
 


