
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 2. ožujka do 8. ožujka 2020. 

2. ožujka, ponedjeljak  

Ines, Čedomir 
sv. misa u 8 sati     

+ Mirko i Zdenko Horčička 

3. ožujka, utorak 

Marin, Marinko, Kamilo 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ivan i Ana Lončar i pok. iz obit., + Katica, Ivo i 

Nikola Kučić, + Rafael i Magdalena, + Ivan 

Čerkez i pok. iz obit., + Slavica Tomičić, + 

Stjepan, Vjekoslav i Ivka Kondres, + Barica 

Tupek, - na nakanu 

4. ožujka, srijeda 

Kazimir, Eugen, Natko 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Mostaček 

 

5. ožujka, četvrtak 

Teofil, Hadrijan 
sv. misa u 18,30 sati 

+ za duše u čistilištu 

6. ožujka, petak 

Ruža, Zvjezdana, Viktor 
sv. misa u 18,30 sati 
+ Petar Horvat, + Aleksandar i Julijana Vodal,  

+ Stjepan Kranjec, + Josip Brezović, + Ivica i 

Antun Jozing i pok. iz obit. Jozing 

 

7. ožujka, subota 

sv. Perpetua i Felicita 

 

sv. misa u 8 sati   

+ Petar Mladen Golubić 

 

8. ožujka, nedjelja  

    DRUGA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati          + Marijan Kvakić 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Janja, Antun i Gabrijela 

                                        Jurinac 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 2020. 

 
 

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

 U korizmi je svakog utorka i petka pobožnost Križnog puta u 18 

sati, tj. prije večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 4. ožujka, u 13,45 

sati; za krizmanike u četvrtak, 5. ožujka: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 

8.c u 16,30 sati.  

 U srijedu, 4. ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Kako se preobraziti! 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 Od 1. ožujka upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i lipanj. 

 U petak, 6. ožujka prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45 

do 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. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

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

vrelo i Kana. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

                                                                                                                            KORIZMA 

Korizma je vrijeme molitve i razgovora s Bogom, vrijeme posta i odricanja od zlih misili, riječi i dijela, kao i vrijeme davanja milostinje i spremnog uključivanja u 

živote drugih ljudi, pomažući ljude u njihovim potrebama. Trudimo se da nam Sveto pismo bude izvanredni prijatelj ove korizme, kao i molitva žalosne krunice koja 

će nam biti pomoć u razumijevanju življenja vlastite patnje, kao i patnje onih ljudi koje neizmjerno volimo, jer će nam Isusova patnja biti učiteljicom. S Isusovom 

patnom na poseban se način susrećemo u pobožnosti Križnog puta u crkvi svakog utorka i petka prije večernje mise u 18 sati. A klanjanje pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom svakog četvrtka nakon večernje mise.  

Pozivam župnu zajednicu da se uključi u duhovne sadržaje ove korizme, najvažniji duhovni sadržaj svakog dana jest sveta misa. Zato sve pozivam da u korizmi češće 

dolazite na svetu misu, iako nije u njoj izričito uključena vaša nakana. Sveta misa u sebi sadržava sve spomenute pobožnosti, te je izvor  našeg kršćanskog života.                                                                                                                                            
 


