RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ

od 12. do 18. travnja 2021.
12. travnja, ponedjeljak
Sofija, Julije, Davorka

sv. misa u 8 sati
+ Tomislav i Nikola Lukinić

 Svete mise nedjeljom u 7,30 sati te u 9, 11 i 18,30 sati.

13. travnja, utorak
sv. Martin I., papa, mučenik

sv. misa u 18,30 sati
+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + Drago, Ivo i Sofija
Matijević, + Zvonko Cegledi, + Tomislav Ožanić,
– na nakanu
sv. misa u 18,30 sati
+ Drago i Barbara Čubrić, + Mato Pribanić,
+ Marija Jelušić

 U četvrtak, 15. travnja, nakon svete mise klanjanje pred

14. travnja, srijeda
Valerijan, Maksim, Zdravko
15. travnja, četvrtak
sluga Božji Petar Barbarić,
Teodor, Krescencije

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivo, Mara i Angela Šoljić

16. travnja, petak
sv. Bernardica, lurdska vidjelica

sv .misa u 18,30 sati
+ Rudolf i Ivanka Meštrić, + Višnja Pelicarić,
+ Milan i Anica Drenski, + Antun i Žaneta Kokol,
+ Antun i Anđela Pečnikar, + Nenad i Adolfina
Filić, + Branislav Mrđa, + pok. iz obit. Žnidar
sv. misa u 8 sati
+ Mira Kazilari

17. travnja, subota
Šimun, Inocent, Akacije
18. travnja, nedjelja
TREĆA VAZMENA
NEDJELJA

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

Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz Turinine 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.

+ Ljubica Gulan
+ Brigita, Vlatko i Josip
Pečenec
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Petar i Ruža Ilić

 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.

Slika Božjega milosrđa
Slika Božjega milosrđa prikazuje Isusa kako podiže desnu ruku kao znak blagoslova, a lijeva mu je ruka na prsima iz kojih izviru dvije zrake,
crvena i bijela. Crvena zraka predstavlja krv Kristovu, a bijela vodu poteklu iz Isusovih rana, za vrijeme muke na križu.
Ispod slike piše: “Isuse, ja se uzdam u tebe!” Cijela slika simbolički predstavlja milosrđe, oproštenje i Božju ljubav.
U Dnevniku svete Faustine stoji da je Isus obećao posebnu zaštitu i milost svakomu gradu i svakoj kući u kojima bude izložena ta slika.

