RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK

od 15. do 21. ožujka 2021.




15. ožujka, ponedjeljak
Klement, Veljko, Vjekoslav

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Bencun i Banužić

16. ožujka, utorak
Hilarije, Julijan, Tacijan

sv. misa u 18,30 sati
+Filip Blažeka i pok. iz obit. +Božidar i Marija Jedvaj,
+Krešimir i Marija Hunski, +Đuro Šokičić,
+Pejo i Manda Brekali,
+pok. iz obit. Zdenčar i Groen, Nikola i Manda Pavičić
sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obt. Radmilović

17. ožujka, srijeda
sv. Patrik, biskup
18. ožujka, četvrtak
sv. Ćiril Jeruzalemski,
biskup i crkveni naučitelj
19. ožujka, petak
SV. Josip,
zaručnik
Blažene Djevice Marije

20. ožujka, subota
Klaudija, Dionizije
21. ožujka, nedjelja
PETA KORIZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 18,30 sati
+ Josip Pečenec






sv. misa u 18,30 sati
+Josip Laća, +Mato, Josip i Marija Gmaz, +Tomo
Husnjak, +pok. iz obit. Bajs, +Josip Novačić, +Josip
Biljan, pok. iz obit. Medvarić, +Josip i Marija Drglin,
+pok. iz obit. Žarković i Mužić, +Josip Canjuga,
+ Josip i Barbara Matošec, + Josip, Marica i Franjo
Borošak, +Josip Kirinčić, +Josip Plazibat, +Josip
Vrhonik, +Mila Lukić i Kata Marjanović, +Josip i Ruža
Martić,+vlč. Josip Zović i pok. dobročinitelji,
+Pero i Marija Kolarec
sv. misa u 8 sati
+ Grgo Pažin
sv. misa u 7,30 sati
+ Krunoslav i Višnja Čović
sv. misa u 9 sati
+ Ljudevit, Rozalija i Josip Pomper
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Marko Vrkljan










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. ožujka u 14 sati.
za krizmanike u četvrtak, 18. 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: Ako se pokaješ i oprostiš, nakon
večernje mise u srijedu, 17. ožujka.
U petak, 19. ožujka crkva slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika Blažene
Djevice Marije. Sveta je misa u 18,30 sati.
Obitelji koje imaju bolesna i nemoćna člana, molimo da obavijeste
župni ured kako bi ga svećenik pohodio prije Uskrsa, i podijelio svete
sakramente ispovijedi i pričesti.
U nedjelju, 21. ožujka nakon svetih misa u 9 i 11 sati članovi župnog
Caritasa ponudit će kolače, a prihod darovan za kolače namjenjen je
siromašnim obiteljima u našoj župi.
U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice.
U srijedu, 24. ožujka župna uskrsna ispovijed u 19,30 sati.
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.
U subotu, 1. svibnja u 11 sati u našoj će župi biti
svečanost prve svete pričesti.

POSVETA SVETOMU JOSIPU

Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijega Djeteta – kojemu si bio djevičanski i zakonski otac – budi i meni duhovni otac. Rado ti se posvećujem i stavljam
pod tvoju zaštitu. Odsada te smatram svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim djelovanje tvoje moći i ljubavi.
Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvojih krjeposti. Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku
poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u providnost Božju, a iznad svega, goruću ljubav prema
presvetim osobama Isusu i Mariji, neokaljanoj njegovoj Majci. O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i
vjeran otac. Amen.

