RASPORED SVETIH MISA
4. siječnja 2021. – 10. siječnja 2021.
PONEDJELJAK, 4. siječnja 2021. - Anđela, Emanuel, Borisla
7:00 UTORAK, 5. siječnja 2021. - Emilijana, Miljenka, Eduard
18:00 - BLAGOSLOV VODE

BROJ:744

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE
SV. ANE, LOBOR

vlč. Tomica Božiček, župnik
📞 049/430-040
📧 zupalobor@gmail.com
www.zupa-lobor.hr

4.1.2021. 10.1.2021.

Župa sv. Ana; Svetište MBG

SRIJEDA, 6. siječnja 2021. - BOGOJAVLJANJE
7:30 - sv. Ana, Lobor +STJEPAN Žvigač, JOSIP i AMALIJA Šaško i ob.
Šaško

II. nedjelja po Božiću

11:00 - sv. Ana, Lobor
ČETVRTAK, 7. siječnja 2021. - Krispin, Zorislav, Rajmund
7:00 +ANKICA Cvetko, MIRA i IVAN Cvetko te IVKA Bezak
PETAK, 8. siječnja 2021. - Severin, Teofil, Boguljub
7:00 SUBOTA, 9. siječnja 2021. - Hadrijan, Julijan, Živko
7:30 +KRISTIJAN Bezak, NADICA, DRAGA i MIRKO Bezak te ANA
Babić
NEDJELJA, 10. siječnja 2021. - KRŠTENJE GOSPODINOVO
7:30 - sv. Ana, Lobor +ANKA Rizman, god. i ob. Rizman, ANA Bezak,
god. i ob. Bezak
9:00 - sv. Margareta, Peršaves +NADA Folnović i STJEPAN Folnović;
+VLADIMIR Babić
11:00 - sv. Ana, Lobor - PRO POPULO

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
(Iv 1, 1 - 18).
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše
u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u
njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne
obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu je Ivan. On dođe kao svjedok da
posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da
posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na
svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i
Njegovi Ga ne primiše! A onima, koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja
- onima koji vjeruju u Njegovo ime, koji su rođeni, ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni
od volje muževlje, nego - od Boga! I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i
vidjesmo slavu Njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca, pun milosti i
istine.
Ivan svjedoči za njega i viče - „To je Onaj o kojem rekoh, koji za mnom
dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!“ Doista, od punine Njegovi, svi mi
primismo i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina
nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje - Jedinorođenac, Bog, koji je u krilu
Očevu - On Ga obznani.

Riječ Gospodnja!

ŽUPNI OGLASI

BLAGOSLOV OBITELJI:

3. siječnja 2021.
4. siječnja 2021.
5. siječnja 2021.
6. siječnja 2021.

PO DOGOVORU

Lobor - ulice: Antuna Kovačića, Marije Jurić
Zagorke, Josipa Vedrine, Franje Horvata Kiša,
Ksavera Šandora Gjalskog, Riječka, Pećinska,
Antuna Gustava Matoša, Tome Martinuša, Trg
svete Ane i Dragutina Domjanića.
Peršaves/PeršaveskiFrkuljevec
Delkovec/Vukanci
Velika Veternička
U slučaju da na dan blagoslova nema nikoga
kod kuće, možete se javiti za naknadni
blagoslov u prostorije župnog dvora u
uredovno vrijeme – svaki dan 1 sat prije svete
mise ili u sakristiji iza svake svete mise. U
SLUČAJU DA NETKO OD UKUĆANA
BOLUJE OD KORONAVIRUSA, DUŽAN
JE OBAVIJESTITI SVEĆENIKA O TOME i
PRAVOVREMENO ODGODITI
BLAGOSLOV OBITELJI.

STATISTIČKI PODACI ŽUPE LOBOR

UMRLI:
KRŠTENI:
VJENČANI:
PRVOPRIČESNICI:
KRIZMANICI:

2019.
68
34
14
40
40

2020.
59
22
7
32
39

-U utorak, 5. siječnja 2021. na svetoj misi u 18:00 sati bit će

BLAGOSLOV VODE.
-U srijedu, 6. siječnja 2021. na svetkovinu Bogojavljanja - Sveta
Tri Kralja, svete mise su u 7:30 i 11:00 sati u župnoj crkvi svete
Ane. Nakon svake svete mise, bit će BLAGOSLOV ZLATA i
TAMJANA.
-Za vrijeme blagoslova, svete mise kroz tjedan su svakog dana u
7:00 sati u župnoj crkvi sv. Ane.
- Pozivam da se uključimo u humanitarnu akciju za sve stradale u
potresu.
-Svaki vaš dar za crkvu je uvelike dobrodošao. Hvala!
-U sakristiji možete zapisati svoje misne nakane za sljedeću godinu.
-U sakristiji možete kupiti nove kalendare, Danice i molitvenike.
-Vjerski tisak - Glas koncila.

DAR ZA CRKVU:DAMIR Hubak, Vinipotok 4C.
Hvala svima vama, dragi župljani i hodočasnici, koji svojim molitvama i darovima pomažete
u duhovnoj i materijalnoj izgradnji ove naše župe! Darovi za crkvu mogu se uplatiti i na
račun u PBZ- u:HR4623400091 110687425.

UMRLI:
Dragi župljani, pokušajmo stalno imati u svijesti da nam naši dragi i nemoćni odlaze
Gospodinu s ovog svijeta okrjepljeni sakramentima (ispovijed i bolesničko
pomazanje).

KRŠTENI:

