
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 9. ožujka do 15. ožujka 2020. 

9. ožujka, ponedjeljak  

Franciska, Franjka 
sv. misa u 8 sati     

 

10. ožujka, utorak 

Emil, Makarije 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Petar i Anica Radoš, + Mara Bradić, + Davor, 

Zlata i Ivica Vlak, - na nakanu 

 

11. ožujka, srijeda 

Tvrtko, Blanka 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Škrlec 

 

12. ožujka, četvrtak 

Bernard, Budislav 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Milan i Ana Kožić i pok. iz obit. Kovačić 

13. ožujka, petak 

Patricija, Rozalija, Ratka 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Igor Kruc, + Josip Kirinčić i pok. iz obit. 

Kirinčić i Vračević, + Josip Borko, + Krešimir i 

Marija Hunski 

 

14. ožujka, subota 

Matilda, Borka, Paulina 

 

sv. misa u 8 sati   

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

 

15. ožujka, nedjelja  

    TREĆA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati        + Marko Ledić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati + Tomo, Marko, Magdalena, 

                               Nikola, Milka i Ivan Kuterovac 
               

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 2020. 
 

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

 U nedjelju, 8. ožujka, nakon večernje mise susret mladih. Na susret 

pozivamo mlade iz naše župe da se prijave za sudjelovanje na Susretu 

hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu 9. i 10. svibnja. Potrebno je 

ispuniti obrazac i treba priložiti kotizaciju za sudjelovanje, u iznosu od 

30 kuna. 

 Svakoga utorka i petka pobožnost je križnoga puta u 18 sati, tj. prije 

večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 11. ožujka, u 13,45 sati; za 

krizmanike u četvrtak, 12. ožujka: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 8.c u 16,30 

sati.  

 U srijedu, 11. ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Uloga vode u Svetome Pismu.  

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U nedjelju, 15. ožujka tj. na 3. korizmenu nedjelju obilježit ćemo 

„Tjedan slidarnostii zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i 

Hercegovini“. Svoj dar za Crkvu u BiH možemo dati slijedeće nedjelju 

na svakoj svetoj misi u našoj crkvi. 

 U nedjelju, 15. ožujka susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete 

mise. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

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

i Kana. 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

                                                                                                         KORIZMENI POST I MOLITVA 

     Svake godine u korizmenom vremenu „buče govori i razgovori“ od medija do susjeda o tom koliko se i čega tko odriče.  To, na žalost, katkada postane i ostane jedini način 

pokazivanja „katolištva“ sudionika takva razgovora u korizmenomu vremena. Jest, post je redovita korizmena obveza, ali što je post bez molitve?  

    Trebamo li više i drugačije moliti u korizmi  ili je dovoljno nastaviti isto, ništa ne mijenjati?! U korizmi nam valja redovito postiti i moliti u obitelji, barem za jednim 

obrokom, barem jednom kada su svi ukućani prisutni. Krunica ne traje tako dugo kada se moli srcem. Križni put bolje razumijemo kada ga čitamo polako i naglas.  Tako se 

postom u molitvom pročišćavaju želje, misli i volja otvarajući nam prostor za istinski susret s Bogom. Uz obiteljsko korizmeno ozračje, procvast će i zasjati i pobožnosti i u 

župnoj zajednici.  

       Roditelji, molite svakodnevno krunicu u obitelji, neka djeca s vama mole barem jednu  deseticu; ne prekoravajte ih ako negoduju, budite uporni i strpljivi u ljubavi  prema 

njima. Imaju li mnogo učiti – bit će im lakše nakon krunice, i roditeljske molitve za njih. Petkom valja postiti i pribivati križnomu putu, a valjalo bi uvesti „večernji post“ cijele 

obitelji: neka se posti od služenja mobitelom i gledanja televizije. Razgovarajte o tome u obitelji.  


