
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 1. travnja do 7. travnja 2019. 

1. travnja, ponedjeljak      

Anastazije, Mavro 
sv. misa u 8,00 sati  

- na nakanu u zahvalu 
 

2. travnja, utorak 

Franjo Paulski, Božidara 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Čolig i Marin, +Franjo Škrlec, +Katica 

Osmak, +Vladimir Tisaj, +Pavao i Franjica Ban 
 

3. travnja, srijeda 

Siksto, Rikard 
sv. misa u 18,30 sati 

+Dinko i Ružica Picukarić 
 

4. travnja, četvrtak 

Izidor, Benedikt 
sv. misa u 18,30 sati  

+Slavko Zetović 
 

5. travnja, petak 

Vinko, Irena 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Pero tomas, +Vinko i Marica Sverić, +Željko Poljak, 

+Davor, Miroslav i Krešo Perković, +Ivan i Marija 

Kapeš, +Stjepan i Danica Pavlinić, +Štefanija Novak i 

Asima Babić, +Imbro i Julijana Šironja, +Margareta, 

Damir. Božica, Josip i Ivan Farkaš, +Anka Šimeg, 

+Margita Jurkov, +Blanka Bartulović, +Stjepan 

Rožanković i Damir Valjak, +Branko Borovec 
 
 

6. travnja, subota 

Irenej, Celestin 
 

sv. misa u 8,00 sati   

+Petar i Marica Pomper 
 

7. travnja, nedjelja  
 

   PETA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati         + Đuro Križan 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Siniša Malčec 
 

        

                                                                                                                                                                          ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ 
 

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

 Župni vjeronauk: 

za prvopričesnike u ponedjeljak, 1.travnja, u 13,45 sati,  

za krizmanike u utorak, 2. travnja: 8.a i 8c u 15 sati, a 8b u 15,45 sati. 

 Utorkom i petkom, u vrijeme korizme, pobožnost križnoga puta počinje 

u 18 sati, tj. prije večernje svete mise. 

 U srijedu, 3. travnja, nakon večernje mise, susret je Biblijske grupe, 

tema: Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju! 

 U četvrtak, 4. travnja, nakon svete mise, klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 Petak, 5. travnja, prvi je petak u mjesecu, sveta je ispovijed od 17,30 do 

18 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 7. travnja. 

 U vrijeme korizme prikupljamo nepokvarljivu hranu i higijenske 

potrepštine za siromašne obitelji u našoj župi. Hranu možete ostaviti   u 

crkvi, u košari nedaleko od ulaza u crkvu. 

 U nedjelju, 7. travnja, nakon svete mise članovi župnog Caritasa 

ponudit će kolače, a prihod darovan za kolače namjenjen je siromašnim 

obiteljima u našoj župi. 

 Obitelji koje imaju bolesna i nemoćna člana molimo da obavijeste župni 

ured, kako bi ga svećenik pohodio prije Uskrsa i podijelio svete 

sakramente ispovijedi i pričesti. 

 U četvrtak, 11. travnja župna uskrsna ispovijed u 19,30 sati. 

 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz ulica u Središću: Stonska, K. 

Kantoci, E. Murtića, J. Knifera i Damira T. Gavrana.                   

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

Vrelo, Kana. 

    

 

                                                                                                        U KORIZMI SE NIČEGA NE ODRIČEM 

Odlučih da moje korizmeno vrijeme ne će biti vrijeme odricanja nego vrijeme odabiranja. Zato odabirem: 

put strpljivosti prema onima koje baš i ne volim, 

put života prema onima koji ne vide veličinu Božjega dara u svojemu postojanju, 

put slušanja prema onima za koje mislim da mi i nemaju što pametno reći, 

put ljubavi prema svima koje mi je Bog darovao, 

put blagosti prema onima koji se grubo odnose prema meni i drugima, 

put blizine prema onima koje i ne susrećem često, a znam da su usamljeni, 

put razumijevanja prema onima čije postupke ne shvaćam, 

put istine prema onima koji žive u krivim predrasudama. 

Zaista, bilo bi lakše odreći ih se, ali ove korizme ja odabirem put prema svojoj braći i sestrama!                      


