RASPORED SVETIH MISA
od 25. do 31. siječnja 2021.
25. siječnja, ponedjeljak
Obraćenje sv. Pavla

sv. misa u 8 sati
+ Marija Miljak

26. siječnja, utorak
sv. Timotej i Tito, biskupi

sv. misa u 18,30 sati
+ Josip Medvarić, + Ivka Novačić,

27. siječnja, srijeda
sv. Anđela Merici, djevica i
osnivačica reda uršulinki
28. siječnja, četvrtak
sv. Toma Akvinski, prezbiter i
crkveni naučitelj
29. siječnja, petak
Valerije, Zdravko, Zdeslav

sv. misa u 18,30 sati
– na nakanu

30. siječnja, subota
Martina, Hijacinta, Gordana

sv. misa u 8 sati
– na nakanu u zahvalu za 65. godina kršćanskoga
braka
sv. misa u 7,30 sati + Perica Čurak
sv. misa u 9 sati
+ Josip Pečenec
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Marijan Bartolić

31. siječnja, nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 18,30 sati
+ Krešimir i Ivanka Cervelin
sv. misa u 18,30 sati
+ Franjo i Marija Mihalac

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ
 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
 Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u srijedu, 27. siječnja, u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće u 20 sati

 Susret Biblijske grupe, tema: Poučavao ih je kao onaj koji ima
vlast nakon večernje mise u srijedu, 27. siječnja.
 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete
mise u četvrtak, 28. 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 redovitog 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.

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, zato se volonteri obavezno trebaju najaviti dva dana ranije radi točna broja priređenih obroka.
Osoba za dojavu: sestra Smilja, 091 1960 158.

Naša župa prikuplja za stradale u potresu iskuljučivo konzerviranu hranu (pašteta, mesni doručak, gotova jela, sardine) i
higijenske potrepštine. Sve to možete donijeti u crkvu i ostaviti u košari koja se nalazi nedaleko od ulaznih vrata ili pak u
radno vrijeme župnoga ureda. Prikupljena hrana bit će prosljeđena u Caritasu Sisačke biskupije.

