RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK

od 1. do 7. ožujka 2021.




1. ožujka, ponedjeljak
Albin, Hadrijan, Jadranko

sv. misa u 8 sati
+ Stjepan i Đurđica Radonić

2. ožujka, utorak
Iskra, Ines, Čedomil

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan i Ana Lončar i pok. iz obit. Lončar, + Nikola
Marković, + Božica Ćosić, – na nakanu u zahvalu
Blaženoj Djevici Mariji



3. ožujka, srijeda
Marin, Marinko, Kamilo

sv. misa u 18,30 sati
+ Ana, Katarina i Ivan Gašparović



4. ožujka, četvrtak
sv. Kazimir

sv. misa u 18,30 sati
+ Ante Brešan

5. ožujka, petak
Lucije, Hadrijan, Vedran

sv. misa u 18,30 sati
+ Petar Mladen Golubić, + pok. iz obit. Grabovac i
Žužul, + Stjepan i Ivan Kranjec, + Ivica i Antun Jozing

6. ožujka, subota
Zvjezdana, Viktor, Marcijan

sv. misa u 8 sati
– na nakanu

7. ožujka, nedjelja
TREĆA KORIZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
+ Anto i Lucija Jović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Katica Strinarić i Anka Cerić








Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu, 3. ožujka u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u 20 sati.
za krizmanike u četvrtak, 4. ožujka
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati
U korizmi je svakoga utorka i petka pobožnost križnoga puta u 18 sati,
tj. prije večernje svete mise.
Susret Biblijske grupe, tema: Ljudski je život vojevanje, nakon večernje
mise u srijedu, 3. ožujka.
U četvrtak, 4. ožujka, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
U petak, 5. ožujka prvi je petak u mjesecu, sveta ispovijed os 17,45 do
18,30 sati.
U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice.
Tijekom mjeseca ožujka upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i
lipanj.
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.

KRIŽ - što je to?
Križ je, prije svega, vrlo često čovjek sam sebi. Kao da nas je Bog tek napola stvorio. Svakomu je od nas poklonio nešto obrađene zemlje
u nama samima, a drugo je ostavio našoj marljivosti da osvojimo i da se obradimo.
Križ su nam, nadalje, drugi ljudi. Imao je donekle pravo Sartre kada je kazao: ‘Pakao – to su drugi.’ No ne zaboravimo, i mi smo, vrlo
često i ne znajući, križ drugima. Stoga se u postajama križnoga puta nalazi i četvrta postaja: ‘Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ.’ Ponijeti
drugome njegov križ, ili barem nastojati da nikome mi ne budemo križem, znak je velike čovječnosti.
Križ – to su prilike u svijetu koje mi nismo skrivili, a ne možemo im pobjeći te ih najčešće moramo naprosto otrpjeti.
Križ – to je vrlo često sve ono što treba prevladati da bismo ostvarili neko dobro koje sami sebi želimo ili smo dužni drugima.
Bonaventura Duda

