
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 18. ožujka do 24. ožujka 2019. 

18. ožujka, ponedjeljak      

Ćiril Jeruzalemski, Eduard 

sv. misa u 8,00 sati  

+Nikola i Manda Pavičić 
 

19. ožujka, utorak 

sv. Josip, zaručnik 

Blažene Djevice Marije 

sv. misa u 18,30 sati 

+Josip Devčić, +Josip, Marija i Franjo Borošak, 

+Josip, Ivan i Marija Mužić, +Josip, Ivan i Mandica 

Žarković, +pok. iz obit Medvarić, +Josip Novačić, 

+Josip Biljan, +Josip Hasan, +Josip i Barbara 

Matošec, +Josip Laća, +Josip, Marija i Mat oGmaz, 

+Josip i Marija Drglin, +Josip i Kata Brezović,  

+Josipa Postružin, +Josip, Dragica i Antun Tepeš, 

+Josip Bačak, +Milan i Julka Rajković, +Mirko Vujica,    

+pok. iz obit. Kirinčić, Vračević, Brajković i Maznik 

20. ožujka, srijeda 

Dionizije, Klaudija 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Ive Relja, Mladena Dulibić i Ivanka Rak 

21. ožujka, četvrtak 

Kristijan, Vesna 
sv. misa u 18,30 sati  

+Vinko i Ruža Zdenčar, Josip, Dragutin i Katarina 

Grden 
 

22. ožujka, petak 

Oktavijan, Jaroslav 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Mila Lukić i pok. iz obit. Matić, +Grgo Pažin, 

+Stjepan Žagrović, +pok. iz obit. Žnidar, +Anica 

Pavičić, pok. iz obit. Šute i Filipović, +Milka Rebrović, 

+pok. iz obit. Ikasović, +Marija Vukman i Štefica 

Markač 

 

23. ožujka, subota 

Oton, Dražen, Rebeka 
 

sv. misa u 8,00 sati   

+Malčika Jambrek 

24. ožujka, nedjelja  
 

  TREĆA KORIZMENA 

         NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati         + pok. iz obit. Martinović i Kumer 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Ivan i Marga Šafarik        

                                        i Josip Dermišek                                                                               

        
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 
 

 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,  

 17. ožujka. 

 U mjesecu ožujku upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i 

lipanj. 

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike u ponedjeljak, 18.ožujka, u 13,45 sati, 

za krizmanike u utorak, 19. ožujka: 8b u 15,45 sati, razred 8.a i 8.c 

u 16,15 sati. 

 Utorkom i petkom u vrijeme korizme, pobožnost Križnoga puta 

počinje u 18 sati, tj. prije večernje svete mise. 

 U utorak, 19. ožujka Crkva slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika 

Blažene Djevice Marije. Sveta je misa  u 18,30 sati. 

 U utorak, 19. ožujka, nakon svete mise, bit će molitveni susret 

Schönstattske zajednice. 

 U srijedu, 20. ožujka, nakon večernje mise, susret je Biblijske 

grupe, tema: Pođi za mnom! (Razmatranje Križnog puta prof. 

Ivančića). 

 U četvrtak, 21. ožujka, nakon svete mise, klanjanje je pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz ulica u Središću:                   

B. Bušića, I. Šibla i SR Njemačke. 

 Hrvatski Caritas u tjednu između druge i treće korizmene nedjelje      

(18. – 24.ožujka 2019.), pokreće Tjedan solidarnosti i zajedništva s 

Crkvom i ljudima u BiH, i to trinaesti put zaredom. Novčanu 

pomoć za Crkvu u BiH prikupljat ćemo slijedeće needjelje po 

završetku svake mise u našoj crkvi. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo 

Vrelo, Kana. 
 

    

 

                                                                                                              Molitva svetom Josipu za obitelj 
Tebe, sveti Josipe, glavaru slavne Obitelji, neka časte i slave sve naše obitelj! Sve njih preporučujemo tvojoj ljubavi, 

u kojoj ima mjesta za sve: neka u njima, po tvojemu zagovoru, cvate prava vjera i nastojanje da što savršenije žive poput Svete. obitelji. 

Neka budu rasadnici života u kojima će cvasti i duhovna zvanja na dobrobit kraljevstva Božjega na zemlji. 

Sveti Josipe, moli za nas!a nas! 
                                                           


