RASPORED SVETIH MISA
od 8. veljače do 14. veljače 2021.
8. veljače, ponedjeljak
sv. Jeronim Emiliani, Jerko

sv. misa u 8 sati
+ za duše u čistilištu

9. veljače, utorak
sv. Skolastika, djevica

sv. misa u 18,30 sati
+ Antun Markić, Zvonko Petrić, + za duše u čistilištu
- na nakanu u zahvalu, - na čast sv. Antunu

10. veljače, srijeda
bl. Alojzije Stepinac, biskup i
mučenik
11. veljače, četvrtak
Blažena Djevica Marija
Lurdska (Dan bolesnika)
12. veljače, petak
Malecije, Zvonimir, Damjan

sv. misa u 18,30 sati
+ Momir i Jelenka Jelavić

13. veljače, subota
sv. Katarina Ricci, mističarka
14. veljače, nedjelja
ŠESTA NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 18,30 sati
+ Gojko Sušac
sv. misa u 18,30 sati
+ Slavko Gašparović, + Dinka Rukavina, + Katica
Vidov, + Ana Barić, + Stjepan i Štefanija Milić, + pok.
iz obit. Rendulić, + za duše u čistilištu, - na čast BD
Marije
sv. misa u 8 sati
+ Luka Žugaj
sv. misa u 7,30 sati + Josip Franjo i Danijel Vilić
sv. misa u 9 sati
+ Paula Fištrek
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Dragutin Rukavec

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, 10. veljče u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće u 20 sati.
za krizmanike u četvrtak, 11. veljače:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati
 Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u srijedu, 10. veljače.
 U četvrtak, 11. veljače, blagdan je Gospe Lurdske te se obilježava
Dan bolesnika. Poslije svete mise imat ćemo klanjanje pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom kada ćemo moliti na poseban
način za naše bolesnike.
 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.

PROSLAVA STEPINČEVA
Zbog epidemiološke situacije i mjera Stožara Civilne zaštite koje su na snazi, proslava Stepinčeva ove godine obilježit će se na drugačiji način.
Na spomendan bl. Alojzija Stepinca, u srijedu, 10. veljače 2021. godine u 17 sati, kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, predvodit će
središnje euharistijsko slavlje ispred potresom ranjene zagrebačke prvostolnice.
Od nedjelje 7. do utorka 9. veljače, u 18 sati, u župi sv. Ivana XXIII., pape, u zagrebačkoj Dubravi slavit će se trodnevnica kao duhovna priprema
za proslavu spomendana bl. Alojzija Stepinca, a bit će izravno prenošena u programu Hrvatske radiotelevizije.
Neka nam bl. Alojzije izmoli ustrajnost u ljubavi i pouzdanje u istini da Bog vodi naše zemaljske putove i da nas nikada ne ostavlja!

