
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 8. do 14. ožujka 2021. 
 

8. ožujka, ponedjeljak 

sv. Ivan od Boga 
sv. misa u 8 sati  

 
 

9. ožujka, utorak 

sv. Franciska Rimska 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ružica Pezerović, + Juraj Pišković, + Marko 

Šmintić, + za duše u čistilištu,  –   na nakanu za 

zdravlje 

10. ožujka, srijeda 

Emil, Kajo, Makarije 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Josip i Anđelka Maržić 
 

11. ožujka, četvrtak 

 Tvrtko, Blanka, Kandid 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Franjo i Ana Škrlec 

12. ožujka, petak 

Bernard, Budislav, 

Maksimilijan 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Kirinčić i pok. iz obit. Kirinčić, Vračević i 

Brajković, + Anica Radoš i pok. iz obit. Radoš, + Ana 

Sočan 

13. ožujka, subota 

Patricija, Sabina, Rozalija 
sv. misa u 8 sati  

+ Igor Kruc 

14. ožujka, nedjelja   

ČETVRTA KORIZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati     + Josip Devčić 

sv. misa u 9 sati          + Josip Franjo i Danijel Vilić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     

 

 

 

               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, 10. ožujka u 14 sati 

za prvopričesnike  OŠ Središće, u 20 sati. 

za krizmanike u četvrtak, 11. ožujka 

                       za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati 

 Danas, 7. ožujka, tj. na 3. korizmenu nedjelju obilježit ćemo Tjedan 

slidarnostii zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini.  

 U korizmi je svakoga utorka i petka pobožnost križnoga puta u 18 sati, 

tj. prije večernje svete mise. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Uvijet za život vječni, nakon večernje 

mise u srijedu, 10. ožujka. 

 U četvrtak, 11. ožujka, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 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. 

                                                                                                                  KRŠĆANSTVO BEZ KRIŽA 
Korizma je vrijeme kada se propitkujemo kakvi smo kršćani. A onda i kakav je naš odnos prema križu. Moramo biti svjesni da ne postoji kršćanstvo bez 

križa ili još točnije – kršćanstvo bez požrtvovnosti. Ako nismo požrtvovni, teško da smo uistinu Kristovi. Čini se da kršćani tako lako dijele mišljenje 

suvremenoga društva da je cilj života izbjeći križ i ikakav oblik služenja. 

Tako suvremene majke odjednom smatraju da čine epohalna djela ako kuhaju svojoj obitelji i brinu se o njoj. Tako suvremeni očevi misle da je vrhunac 

davanja obitelji zaraditi dobru plaću i osigurati dobar standard. Tako su djeca postala teret i opterećenje za karijeru, a ne blagoslov i dar Božji. Tako 

odjednom svi trebamo „vrijeme za sebe“ koje isključuje druge: od muža do djece, od djece do supruge, od djedova i baka do rodbine i susjeda.  

Zato korizma i jest  vrijeme obraćenja.  

Ako smo se imalo prepoznali u gore navedenomu, možda je krajnje vrijeme da se promijenimo i započnemo s čišćenjem svoje nutrine.  

Zapravo, Crkva nas potiče da u korizmi počnemo kopati duboko u unutrašnjost svojega srca i moliti se obraćenje.  

A naše obraćenje postaje stvarnost kada krenemo putom molitve, posta i milosrđa. I ustrajemo. 

 


