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Godina XXV.  liturgijska godina A  Broj  12 (1210)                22.03.2020. 

 

IV. KORIZMENA NEDJELJA 

 
 Misne nakane za IV. Korizmeni tjedan bit će odslužene kako su upisane po 

danima u misama koje će vlč. župnik i supsidijar slaviti sami bez vjernika. 

 

 KIP MAJKE BOŽJE 22. ožujak 2020. preuzimaju ovi molitelji;  

(krunica se moli bez podizanja kipa u obiteljima prema raspredu) 

Kristina Lončarek; Katica Šćuric; Petra Kolar; Ivanka Kovačić; Ivan Turjak 

Nakana za mjesec ožujak sv. Josipu za Hrvatski narod. 

 

 DAR ZA CRKVU – Jedna obitelj 

Hvala Vam dragi župljani na svakom daru kojega dajete od srca, a ide 

za materijalnu obnovu i održavanje župnih objekata i režije!  

 

Svoj dar za potrebe župe možete uplatiti i na broj žiro-računa župe:  

HR 112360000 1101259311 
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 UMRLI, KRŠTENI I VJENČANI U PROŠLOM TJEDNU: 

UMRLI: + Anka Škreblin, rođena 1947., Kozjak Začretski 15                                                                                

              + Miljenko Lacko, rođen 1954., Galovec Začretski 72B                                                                                                                                                                                                       

 KRŠTENI: … 

 VJENČANI:… 

 

 UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA –  U slučaju ispovijedi i 

bolesničkog pomazanja u smrtnoj pogibelji te sprovoda zovite odmah. 

A za sve ostale informacije komuniciramo telefonom, mobitelom ili  

e-mailom.  

 

 Dragi vjernici od ponedjeljka 23.03. 2020. svaki dan možete Sv. Misu 

pratiti na 3. programu Hrvatske radio televizije i na 3. programu 

Hrvatskoga radija iz crkve sv. Marka. Tko može pratiti program 

Laudata TV, oni će emitirati svakog dana Sv. Misu ujutro u 07:00 i 

18:30 sati, a nedjeljom u 10:30 sati. Možete pratiti Sv. Misu i preko 

drugih medija poput radija i sl. 

 

 Dragi vjernici svima nam je kršćanska dužnost posvjedočiti 

solidarnost i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Ostanimo, 

mirni, hrabri, puni nade i vjere bez panike i straha. Bog je onaj koji 

sve drži svojom svemoćnom rukom. Pretvorimo ovu kušnju na još jače 

povezivanjem s Bogom unutar svojih obitelji. Neka molitva, post i djela 

ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog i kriznog vremena, a 

molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda, obitelji, pojedinaca i 

župljana. 

Molimo zagovor Blažene Djevice Marije, sv. Josipa, zaštitnika hrvatskog 

naroda i bl. Alojzija Stepinca da svi izdržimo u ovom vremenu kušnje.  

 


