
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 16. ožujka do 22. ožujka 2020. 

16. ožujka, ponedjeljak  

Hilarije, Julijan 
sv. misa u 8 sati     

+ Vera Hajek i pok. iz obit. Tadese 

17. ožujka, utorak 

sv. Patrik, biskup 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marijan Sukobljević, + Mato Ivančić, + Đuro 

Šokičić, + Josip Graberski, + Josip i Marija Jurina, 

+ Josip i Ljerka Perić, + Nikola i Manda Pavičić, + 

Pejo i Manda Brekalo, +pok. iz obit. Pavičić, - na 

nakanu 

18. ožujka, srijeda 

sv. Čiril Jeruzalemski 

 

sv. misa u 18,30 sati 

–na nakanu u zahvalu 

19. ožujka, četvrtak 

SV. JOSIP, zaručnik 

Blažene Djevice Marije 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Novačić i Josip Biljan i pok iz obit. Medvarić 

 

20. ožujka, petak 

Klaudija, Dionizije, Nicet 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip i Marija Drglin, + Josip Laća, + Josip, Ivan 

i Marija Mužić, + Mandica, Ivan i Josip Žarković, + 

Josip, Katarina, Zlatko i Ljiljana Canjuga, + Josip 

Kirinčić, + Josip Plazibat, + Josip Ban i pok. iz obit., 

+ Josip Jarnjak, + Tomislav Štajduhar, + mila Lukić 

i pok. iz obit. Matić, + Josip, Marija i Mato Gmaz, + 

Josip Regvar i pok. iz obit. Lončar, + Josip 

Vrhovnik, + Mila Grabovac, - na nakanu za zdravlje 

21. ožujka, subota 

Kristijan, Vesna, Vlasta 
sv. misa u 8 sati   

+ Grgo Pažin 

22. ožujka, nedjelja  

 ČETVRTA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati         
sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Franjo Medovka              

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 2020. 
 

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

 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 sljedeće 

nedjelje na svakoj svetoj misi u našoj crkvi. 

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

prije večernje svete mise. 

 U četvrtak, 19. ožujka, Crkva slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika 

Blažene Djevice Marije. Sveta misa u 18,30 sati. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

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

Živo vrelo i Kana. 

                                     VAŽNA NAPOMENA 

Od ponedjeljka, 16. ožujka u našoj župi neće biti župne kateheze 

za prvopričesnike i krizmanike sve dok traje obustava nastave u 

školama. 

Također neće biti i drugih neliturgijskih aktivnosti koje se 

održavaju u župnim prostorijama. 

Zahvaljujemo svima koji se svojim trudom i doprinosom stavljaju u službu  

našega zdravlja i općeg dobra. Hvala svima koji mole za one koji su zahvaćeni 

koronavirusom i za svu našu bolesnu braću i sestre.  

Sve stavljamo pod majčinski zagovor Blažene Djevice Marije, na sve zazivamo 

Božji blagoslov i svima želimo blagoslovljene korizmene dane. 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

                                                                                                                              KORIZMA 

Nalazimo se u vremenu korizme koje nas poziva na razmatranje križa i Onoga kojega su proboli. Iz toga se razmatranja rađa sva naša djelatnost i ljubav u 

ovome vremenu. Nemoj dopustiti da Kristova ljubav prema tebi, u ovom svetu vremenu, ostane neuzvraćena. Prihvati njegovu ljubav u svojem životu i 

dopusti da te ona privuče, ali i odgovori na Kristovu ljubav vlastitom ljubavlju, i moli ga da te nauči nositi tvoj vlastiti križ, neka te ljubavlju svojom pouči 

kako vočketi brata. Sigurno i u tvojoj sredini postoje ljudi koji su osamljeni i napušteni, bolesni... Učini nešto kako bi tim ljudima teret bio lakši:  pomozi 

im da križ njihove svakodnevice bude manje težak. Budi njihov Šimun Cirenac ili njihova Veronika. 


