RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU

od 1. veljače do 7. veljače 2021.

 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati


1. veljače, ponedjeljak
Brigita, Gita, Miroslav

sv. misa u 8 sati
– na nakanu za nerođenu djecu

2. veljače, utorak

sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obt. Mrčić, Matičević i Laća, + Drako Burić,
+Ljubica i Anđa Čuljak, + Anica Stanković, + Vanja
Bandalo

PRIKAZANJE GOSPODINOVO,
SVIJEĆNICA

3. veljače, srijeda
sv. Blaž (Vlaho), biskup i
mučenik
4. veljače, četvrtak
sv. Andrija Corsini

sv. misa u 18,30 sati
+ Blaž Mikec

5. veljače, petak
sv. Agata, djevica i mučenica

sv. misa u 18,30 sati
+ Petar Mladen Golubić, + Agata Klasić, + pok. iz
obit. Koprivnjak i Klasić, + Ana, Ante i Joso
Gavranović
sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Požgaj

6. veljače, subota
sv. Pavao Miki i drugovi,
mučenici iz Nagasakija
7. veljače, nedjelja
PETA NEDJELJA
KROZ GODINU






sv. misa u 18,30 sati
+ Anica Mamić i pok. iz obit. Mamić i Beljan

sv. misa u 7,30 sati

+ za poginula 33 civila iz sela
Glinsko
sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Grden i Zdenčar
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Gabrijel i Marija Bratković








Župni je vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 3. veljače:
prvopričesnici OŠ Ive Andrića u 14 sati
prvopričesnici OŠ Središće u 20 sati.
U utorak, 2. veljače blagdan je Prikazanja Gospodinova ili Svijećnica.
Sveta misa u 18,30 sati. Običaj je da na Svijećnicu vjernici u crkvu
donesu svijeće na blagoslov. Svijeće za blagoslov mogu se nabaviti u
crkvi prije svete mise.
U srijedu, 3. veljače spomendan je sv. Blaža. Na kraju svete mise bit će
blagoslov grla ili grličanje.
Susret Biblijske grupe, tema: Zašto nas sveta misa ne mjenja, nakon
večernje mise u srijedu, 3. veljače.
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise u
četvrtak, 4. veljače.
U petak, 5. veljače je prvi petak u mjesecu. Prilika za sv. ispovijed od
17,45 do 18,30 sati.
U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića.
Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise.
Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban razmak.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo vrelo,
Kana.
Za blagoslov obitelji možete nazvati u radno vrijeme župnoga ureda
na broj 01 66 79 280.

Potreba za volonterima u biskupijskom Caritasu u Sisku
Caritas Sisačke biskupije poziva sve koji bi, kao volonteri, htjeli jedan ili više dana pomoći u aktivnostima koje provodi Caritas na područjima
pogođenim potresom. Veća je potreba tijekom radnih dana u tjednu jer vikendom dolazi veći broj volontera. Poslovi su uglavnom razvrstavanje,
popisivanje i pakiranje robe u skladištu u Sisku. Ako koji volonter dolazi vlastitim automobilom možda će uz tamošnjega mjesnog volontera
sudjelovati u prijevozu i dostavi. Volontiranje počinje u 9,30 sati te traje do popodneva, volonterima je priređen i ručak. Svoj dolazak obavezno treba
najaviti dva dana ranije, kako bi se na vrijeme osigurao točan broj obroka. Za prijave nazvati časnu sestru. Smilju: 091 1960 158.
Za stradale u potresu naša župa prikuplja iskuljučivo konzerviranu hranu (pašteta, mesni doručak, gotova jela, ribe) i higijenske potrepštine. Sve se to
možete staviti u košaru koja je nedaleko od ulaznih vrata u našoj crkvi ili donijeti u radno vrijeme župnoga ureda. Prikupljena hrana bit će prosljeđena
Caritasu Sisačke biskupije.

