RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI I PROSINAC




od 30. studenoga do 6. prosinca 2020.
30. studenoga, ponedjeljak
sv. Andrija, apostol

sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Ante Šugar



1. prosinca, utorak
Florencija, Kazimir

sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Andrija Brozd
sv. misa u 18,30 sati
+ Stjepan i Ljubica Vilić, + Vesna Jerbić, + Dragutin i
Ana Čeko, – na nakanu u čast sv. Riti za rođenje djeteta



2. prosinca, srijeda
Habakuk, Bibijana

sv. misa zornica u 6,30 sati
- na nakanu u zahvalu

3. prosinca, četvrtak
sv. Franjo Ksaverski,
redovnik
4. prosinca, petak
sv. Barbara, djevica i
mučenica

sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Ante Markić

5. prosinca, subota
Saba, Slavka
6. prosinca, nedjelja
DRUGA NEDJELJA
DOŠAŠĆA





sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Barbara i Josip Matošec
sv. misa u 18,30 sati
+ Antun-Marijan Holen, + Marija Jug, + Ludmila
Špoljarić i Vjekoslava Nogić, + pok. iz obit. Predrijevac,
+ Ivica Čavara, + pok. iz obit. Jurišić i Koporčić,
+ Josip Regvar, pok. iz obit. Hodak i Bijelić
sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Slavka Paradžik
sv. misa u 7,30 sati + Petar i Ljubica Gulan
sv. misa u 9 sati
+ Mato i Silva Šišić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati




Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
U nedjelju, 29. studenoga, na kraju svake svete mise, blagoslovit će se
adventski vjenčići.
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u srijedu, 2. prosinca, u 14 sati
za prvopričesnike iz OŠ Središće u 20 sati
za krizmanike u četvrtak, 3. prosinca:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati.
U petak, 4. prosinca prvi je petak u mjesecu, sveta je ispovijed pola sata
prije zornice i od 17,45 do 18,30 sati.
Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca 2021.
U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Echrlichove ulice.
U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar za
2021. godinu.
Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise.
Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban tjelesni
razmak.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo vrelo,
Kana.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
Mihael Morduš, sin Milivoja i Zlate Morduš rođ. Grdović iz Središća
(Zagreb) i Marina Popić, kći Gorana i Dubravke Popić rođ. Levačić iz
Vukovara. Vjenčanje će biti 5. prosinca 2020. u župi sv. Josipa u
Vukovaru.
Mario Filipović, sin Mijata i Mare Filipović rođ. Bubalo i Emina Mićić,
kći Miodraga i Adrijane Mićić rođ. Štulić oboje iz Sopota (Zagreb).
Vjenčanje će biti 19. prosinca 2020. u župi Tijela Kristova u Sopotu.

BDIJTE!
U središtu evanđelja prve nedjelje došašća nalazi se kratka Isusova zapovijed: Bdijte! Ta nas zapovijed treba potaknuti na dublje razmišljanje o vlastitoj
budnosti u današnjemu vremenu i današnjim okolnostima našega života i društva. U ovomu se prolaznomu vremenu svatko se od nas može osjećati slabim
i grješnim čovjekom, svjestan da je podložan mnogim zabludama i zamamnostima koje nudi svijet. U nama je nerijetko prisutna nekakva želja da se
opustimo, da barem malo osjetimo užitke ovoga svijeta. No Otac naš nebeski, ili „lončar naš", kako kaže prorok Izaija u današnjemu prvom čitanju, koji
nas je stvorio i oblikovao svojom božanskom Riječju, u ovom nas zemaljskom svijetu izgrađuje i očekuje od nas da se u budnosti svoga života zauzimamo
za dobro svakoga čovjeka.
U vremenu ovoga došašća u svakom se trenutku obraćajmo Gospodinu poput proroka Izaije: „Ti si, Gospodine, Otac naš"! Ti u našim srcima i umovima
zapali svjetlo Istine da bismo spoznali što je potrebno činiti da postanemo slični tebi i da „budnije" slijedimo tvojega Sina, Isusa Krista.

