8. travnja, ponedjeljak
Dionizije, Timotej

RASPORED SVETIH MISA
od 8. travnja do 14. travnja 2019.
sv. misa u 8 sati
+Anica Pavičić

9. travnja, utorak
Marija Kleofina, Maksim

sv. misa u 18,30 sati
+Stevo Zorić, +Marin i Ana Benkus, +pok. iz obit. Jane
Kušan, +Franjo i Ana Čerkez, +Gordan Crnčec i pok. iz
obit. Jedvaj, +Ana Pavelić, +za duše u čistilištu

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ







10. travnja, srijeda
Mihovil, Magdalena

sv. misa u 18,30 sati
+pok. iz obit. Jane Kušan

11. travnja, četvrtak
Stanislav, Stanko

sv. misa u 18,30 sati
+Mara, Ivo i Mladen Šoljić

12. travnja, petak
Sofija, Julije, Damjan

sv. misa u 18,30 sati
+Marijan Gašparac, +Sofija, Terezija i Branko Vučak,
+Nikola, Tomislav, Vlado i Zora Lukinić, - na nakanu





13. travnja, subota
Martin, Ida

sv. misa u 8 sati
+Drago, Ivo i Sofija Matijević

14. travnja, nedjelja
NEDJELJA
MUKE GOSPODNJE;
CVJETNICA

sv. misa u 9 sati
+ Petar i Ruža Ilić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati – na nakanu u zahvalu






Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 7. travnja.
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike u ponedjeljak, 8.travnja, u 13,45 sati,
za krizmanike u utorak, 9. 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, 10. travnja, nakon večernje mise, susret je Biblijske grupe,
tema: Samotnost i odbačenost Sluge Jahvina!
U četvrtak, 11. travnja, nakon svete mise, klanjanje je pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
U četvrtak, 11. travnja, župna je uskrsna ispovijed u 19,30 sati.
Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,
14. travnja.
U nedjelju, 14. travnja, nedjelja je Muke Gospodnje – Cvjetnica. Na
početku svake svete mise bit će blagoslov maslinovih grančica.
Maslinove grančice moći će se uzeti ispred naše crkve prije svete
mise. Prihod od maslinovih grančica bit će dar nadbiskupijskomu i
župnomu Caritasu.
Tijekom 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.
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 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 i Kana.

SAKRAMENT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI
Hrvoje Hadrović, sin Damira i Štefice Hadrović, rođ. Tonžetić, iz Svete Klare i Martina Ivanić, kći Andrije i Ljiljane Ivanić, rođ. Turk, iz Središća.
Vjenčanje će biti 18. svibnja 2019. u župi Sveta tri kralja u Kraljevu Vrhu.
Mario Ćurak, sin Petra i Luce Ćurak, rođ. Brzović, iz Sopota i Valentina Martinković, kći Nikole i Ljubice Martinković, rođ. Priselac, iz Zagreba.
Vjenčanje će biti 18. svibnja 2019. u župi Krista Kralja u Trnju.

