RASPORED SVETIH MISA
od 18. do 24. siječnja 2021.
18. siječnja, ponedjeljak
sv. Margareta Ugarska

sv. misa u 8 sati
+ za duše u čistilištu

19. siječnja, utorak
Mario, Ljiljana, Marta

sv. misa u 18,30 sati
+ fra Ivan, + Stjepan i Janja Mikić, + Marija Bašić,
+ Nikola i Božica Prskalo, + Ivan i Evica Tomšić
(stariji), + Ivan i Evica Tomšić (mlađi), + za duše u
čistilištu, – nakanu za zdravlje

20. siječnja, srijeda
sv. Fabijan, papa i mučenik i
sv. Sebastijan, mučenik
21. siječnja, četvrtak
sv. Agneza, djevica i
mučenica
22. siječnja, petak
sv. Vinko, đakon i mučenik

sv. misa u 18,30 sati
+ za duše u čistilištu

23. siječnja, subota
Ema, Vjera, Blago

sv. misa u 8 sati
+ Marko Koprtla i svi pok. iz obit. Koprtla

24. siječnja, nedjelja
TREĆA NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 7,30 sati + Franjo, Julijana i Jani Farkaš
sv. misa u 9 sati
+ Nikola Mišković
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Kristo Sjekavica

sv. misa u 18,30 sati
+ za duše u čistilištu
sv. misa u 18,30 sati
+ Josip Lača, + Vinko Španjol, + Marko Vrkljan, + za
duše u čistilištu

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ
 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete
mise u četvrtak, 21. siječnja.
 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice.
 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.
 Redoviti ovogodišnji blagoslov obitelji završio je u srijedu, 13.
siječnja. I nakon redovitoga blagoslova obitelji može se pozvati
svećenika za blagoslov.
Za blagoslov obitelji možete nazvati na broj: 098 901 57 50
svakoga radnoga dana u vremenu od 9 do 10 sati.
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Matteo Pavić, sin Mate i Danice Pavić rođ. Vidoš iz Gundinca i
Martina Antunović, kći Zvonka i Olge Antunović rođ. Mišković iz
Središća (Zagreb).
Vjenčanje će biti 6. veljače 2021. u crkvi sv. Mateja u Gundincima.

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.
Kontakt osoba je voditeljica Caritasa sisačke biskupije s. Smilja 091 1960 158.
Naša župa prikuplja za stradale u potresu isključivo konzerviranu hranu (pašteta, mesni doručak, gotova jela, ribe…). Konzerviranu hranu možete donjeti
u crkvu prije svete mise i staviti u košaru koja se nalazi nedaleko od ulaznih vrata ili u radno vrijeme župnog ureda.
Prikupljena hrana bit će prosljeđena u Caritas sisačke biskupije.

