RASPORED SVETIH MISA
od 15. do 21. veljače 2021.
15. veljače, ponedjeljak
Klaudije, Vitomir, Faust

sv. misa u 8 sati
+ Vladimir Tisaj

16. veljače, utorak
Julijana, Julka, Onezim

17. veljače, srijeda
PEPELNICA
ČISTA SRIJEDA

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan Večković, Franjo i Marica Jantoš, + Stjepan i
Grgica Adžić, + Damjan i Marija Škiljić i pok. iz obit.
Škiljić, + za duše u čistilištu, – na nakanu u zahvalu
Blaženoj Djevici Mariji
sv. misa u 8 sati
sv. misa u 18,30 sati
– na nakanu

18. veljače, četvrtak
Šimun, Bernardica, Gizela

sv. misa u 18,30 sati
+ Stjepan Žagrović

19. veljače, petak
Konrad, Rajko, Blago, Ratko

sv. misa u 18,30 sati
+ Mila Grabovac, + Pero Alvir, + za duše u čistilištu,
– na nakanu

20. veljače, subota
sv. Franjo i Jacinta, fatimski
vidioci
21. veljače, nedjelja
PRVA KORIZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Forijan i Dijanić
sv. misa u 7,30 sati + Stanislav Bašić
sv. misa u 9 sati
+ Slavko Gašparović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Jela, Ante i Marta Jurišić

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU



Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu, 17. veljače u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u 20 sati.
za krizmanike u četvrtak, 18. veljače:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati
 U srijedu, 17. veljače, Pepelnica je ili Čista srijeda. Svete mise u 8 i
18,30 sati. Nakon homilije bit će obred pepeljenja. Na Pepelnicu ili
Čistu srijedu obvezan je post i nemrs.
 Susret Biblijske grupe, tema: Prikriveni i razotkriveni grijeh, nakon
večernje mise u srijedu, 17. veljače.
 U četvrtak, 18. veljače, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
 U petak, 19. veljače, pobožnost Križnoga puta počinje u 18 sati, tj. prije
večernje mise.
 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.

ČETERDESETNICA
Čistom srijedom i pepeljenjem započinjemo sveto korizmeno vrijeme koje traje 40 dana. Kao vrijeme priprave za Uskrs, Crkva je tih 40 dana, odredila
prema uzoru na Isusov odlazak u pustinju prije svoga negoli će početi javno djelovati. Četrdeset je dana Isus proveo u pustinji, i to samo moleći i posteći u pokori gdje
je otjerao Sotonu koji mu je nudio sva blaga ovoga svijeta da ga odvrati od njegova spasiteljskog čina. Primjerom nam je pokazao da se za velika djela u životu treba
dobro pripremiti. To najbolje činimo molitvom, postom, pokorom i djelima ljubavi.
Crkva nam tijekom korizme nudi osobitu pobožnost – razmatranje Isusova križnoga puta, u zajedničkoj ili osobnoj molitvi. Svaki put kad sudjelujemo u toj
pobožnosti, Isusu zahvaljujemo za toliku i takvu ljubav koju nam je iskazao svojom mukom i trpljenjem – za naše grijehe, one kojima smo ga vrijeđali.
Drugo što nam Crkva preporučuje u ovo vrijeme jest redovita nedjeljna sv. misa na kojoj se hranimo Kruhom Života. Bez tjelesne hrane ne možemo ni
tjelesno živjeti, a tako ne može živjeti ni naša duša niti duh bez duševne i duhovne hrane.
Treća je dobro koje u korizmi možemo učiniti jest skrbiti se o potrebitima i našoj najsiromašnijoj braći, i to novčanim ili drugim darovima u hrani, odjeći,
lijekovima i slično… Ono što možemo u korizmi uštedjeli, znajmo velikodušno darovati onima koji poste cijeli život ne imajući osnovne životne uvjete. Prihvatimo li
ovu korizmenu ponudu Crkve i u život ju provedemo, steći ćemo veliko blago koje će nam poput zlata zasjati na nebesima.

