RASPORED SVETIH MISA
od 22. do 28. ožujka 2021.
22. ožujka, ponedjeljak
Oktavijan, Leonarda, Jaroslav

sv. misa u 8 sati
+ Marija Markić

23. ožujka, utorak
Rebeka, Pelagije, Dražen

sv. misa u 18,30 sati
+Ivan i Josipa Mihalac, + Ivan i Marija Pastuović,
+ Mihael i Jožek Borošak, + Anđelka Remeta, + pok.
iz obit. Jukić i Neda Crnojevac, + Mijo Peter, + za
duše u čistilištu, – na čast Blažene Djevice Marije

24. ožujka, srijeda
sv. Katarina Švedska

sv. misa u 18,30 sati
+ fra Krunoslav Kašnar i pok. dobročinitelji

25. ožujka, četvrtak
Naviještenje Gospodinovo –
Blagovijest
26. ožujka, petak
Montan, Maksima, Emanuel

sv. misa u 18,30 sati
+ Josip, Kata i Tomislav Tepeš i pok. iz obit. Vranić
sv. misa u 18,30 sati
+ Milka Jakelić, + svi pok. iz obit. Jakelić i Petrović,
+ Franjo Ipša, + Roža Zima i Kate Žarak, + pok. iz
obit. Grkavec i Vlahović, – na nakanu, – na nakanu
za obitelj, – na čast pregorke muke Isusove

27. ožujka, subota
Rupert, Lada, Peregrin

sv. misa u 8 sati
+ Tomislav Ožanić

28. ožujka, nedjelja
NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE CVJETNICA

sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

+ Ivan i Ivka Pavičić i pok.
braću i sestre iz obitelji
+ Pero Alvir
– za župnu zajednicu
+ Željko Poljak

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK















Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu, 24. ožujka u 14 sati.
za krizmanike u četvrtak, 25. 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.
U srijedu, 24. ožujka župna uskrsna ispovijed u 19,30 sati.
U četvrtak, 25. ožujka crkva slavi blagdan Naviještenje Gospodinovo ili
Blagovijest. Sveta je misa u 18,30 sati.
U nedjelju, 28. ožujka slavimo Nedjelju muke Gospodnje – Cvjetnicu.
Na početku svih svetih misa bit će blagoslov maslinovih grančica.
Prihod od maslinovih grančica namijenjen je Nadbiskupijskomu i
župnomu Caritasu.
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 mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove 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.
U subotu, 1. svibnja u 11 sati u našoj će župi biti svečanost prve svete
pričesti. U subotu, 15. svibnja u 11 sati u našoj će župi biti
svečanost svete potvrde ili krizme.

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST
Svetkovina Blagovijesti poziva nas da pođemo za Marijom putom vjere, putom djelatne vjere. Takva je vjera velikodušna jer se otvara
Božjoj riječi i prihvaća Božju volju, kakva bila i kako god se iskazivala.
Takva je vjera jaka jer nadvladava sve poteškoće, nerazumijevanja i krize. Takva je vjera djelatna, a pothranjuje ju kao živi oganj ljubavi
koja želi hrabro surađivati s Božjim planom o nama u izgradnji Božjega kraljestva.
( Ivan Pavao II., na blagdan Navještenja, 25. ožujka 1981.)

