
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 11. ožujka do 17. ožujka 2019. 

11. ožujka, ponedjeljak      

Tvrtko, Blanka 

sv. misa u 8,00 sati  

+ Ana i Zdravko Barlafa 
 
 

12. ožujka, utorak 

Bernard, Budislav 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Ana Simeon, +Josip Borko, -na nakanu za obraćenje 

13. ožujka, srijeda 

Patricija, Sabina 
sv. misa u 18,30 sati 

+Igor Kruc 
 

14. ožujka, četvrtak 

Matilda, Milijana, Borka 
sv. misa u 18,30 sati  

+Milan Žalec 
 
 

15. ožujka, petak 

Zaharija, Vjekoslav 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Tomo Kuterovac, +Josip Franjo i Danijel Vilić, 

+Manda Brekalo, +Jadranka Filipović, +Marija i 

Krešimir Hunski, +Mato Ivančić, +Francesko 

Glasnović,+Dušan Čačić i pok. iz obit. Čačić 

 

 

16. ožujka, subota 

Hilarije, Julijan 
 

sv. misa u 8,00 sati   

+Kata Šimić 
 

17. ožujka, nedjelja  
 

  DRUGA KORIZMENA 

         NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati          + pok. iz obit. Pastović i Lopatko 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Đuro Šokičić  
                                        

        
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 

 

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

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise                   

u nedjelju, 10. ožujka. 

 U mjesecu ožujku upisujemo misne nakane za travanj,         

svibanj i lipanj. 

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike u ponedjeljak, 11.ožujka, u 13,45 sati, 

za krizmanike u utorak, 12. ožujka, u 15,45 sati. 

 Utorkom i petkom u vrijeme korizme, pobožnost Križnoga puta 

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

 U srijedu, 13. ožujka, nakon večernje mise susret je Biblijske 

grupe, tema: Čovjek se preobražava u molitvi. 

 U četvrtak, 14. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,  

 17. ožujka. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz ulica u Središću:                   

B. Bušića, I. Šibla i SR Njemačke. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,          

MAK, Živo Vrelo, Kana. 

 

    

 

                                                                                                               KORIZMA JE: ŽELIŠ POSTITI?   
Posti od zavisti, laži, neljubaznosti i budi susretljiv prema drugima i prema samu sebi. 

Posti od mrmljanja i nezadovoljstva i otvori oči za sve dobro koje te okružuje i raduj mu se. 

Posti od nestrpljenja i nepotrebnih briga i imaj povjerenja u Boga. 

Posti od sebičnosti i otvori se drugim ljudima. 

Posti od oholosti i otkrij vrijednost ljudi koji te okružuju. 

Posti od zavisti i raduj se tuđoj radosti. 

Posti od ogovaranja i otkrij Isusa koji živi u ljudima 

Posti od ponavljanja pobožnih riječi i uroni u molitvu. 

Tada će ti korizma donijeti ploda! 

 

                                                           


