RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ

od 19. do 25. travnja 2021.


19. travnja, ponedjeljak
sv. Lav IX., papa

sv. misa u 8 sati
+ za duše u čistilištu

20. travnja, utorak
sv. Anicet, papa, Marcijan

sv. misa u 18,30 sati
+ Toni Radiković, + Ljubomir Kučinić, + Nikola
Mikić, + Ivo i Mara Gavranović, + Nedjeljko i
Paulina Komljenović, + Marko i Lucija Lacić,
– na nakanu
sv. misa u 18,30 sati
+ Đuro Bučec

21. travnja, srijeda
sv. Anzelmo, biskup
Canterburyja, crkveni naučitelj
22. travnja, četvrtak
sv. Kajo, papa, sv. Agapit., papa



sv. misa u 18,30 sati
+ Mato, Kata i Mato Šoljić

23. travnja, petak
sv. Juraj, mučenik

sv .misa u 18,30 sati
+ Marko Vrkljan, + Stanko Protrka, + Ivan i
Marija Katalinić, + Marko i Šima Kožul, +
Euzebije i Dobrila Ljuba, + Juraj Kirinčić, +
Stjepan Brajković, + pok. iz obit. Kirinčić i
Brajković, – na čast pet rana Isusovih

24. travnja, subota
Vjeran, Vjera, Vjeko, Saloma

sv. misa u 8 sati
- na nakanu

25. travnja, nedjelja

sv. misa u 7,30 sati

ČETVRTA VAZMENA
NEDJELJA

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

+ Marko i Jela Bučević i
pok. iz obit. Babić
sv. misa u 9 sati
+ Marko Golik
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Nikola Starešinić

U utorak, 20. travnja održat će se roditeljski sastanak ovogodišnjih
prvopričesnika u crkvi Tijela Kristova u Sopotu u 19 sati.
Molimo da na roditeljski sastanak dođe jedan od roditelja prvopričesnika.
 Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu, 21. travnja u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u 20 sati.
za krizmanike u četvrtak, 22. travnja:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati.
 U četvrtak, 22. travnja, nakon svete mise klanjanje pred 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.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo, Kana.
 Svečanost prve svete pričesti bit će u subotu, 1. svibnja u 11 sati
u našoj župi.
 Svečanost svete potvrde ili krizme bit će 15. svibnja u 11 sati
u našoj župi.
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Mihajlo Tešić, sin Stanka i Gorane Tešić rođ. Milivojević iz Sopota
i Ana Hećimović, kći Jandrije i Ankice Hećimović rođ. Majstorović iz
Svete Klare. Vjenčanje će biti 24. travnja 2021. u crkvi Uzvišenja sv.
Križa u Sigetu.

USKRSNUĆE U TVOM SRCU
Ako si mrtav za svaku radost, za svaku ljubav, za svaku sreću, ako više ne možeš vjerovati u sama sebe i u ljude:
tada pokušaj odložiti sve to tmurno, mrsko, otrovno, mračno i pročistiti sama sebe.
Ustani iz noći te svoje obeshrabrenosti i umornosti nasmrt u jedno novo jutro puno sunca, puno ptica i cvijeća.
Probudi se iz zimskoga sna toga svoga nevesela bivanja u novo proljeće. Ustani!
Bog je upisao uskrsnuće u svaki list svakoga stabla. Dakle, sasvim sigurno, i u tvoje siromašno ljudsko srce.
Obrati se Bogu koji može probuditi na život mrtvo srce, rastopiti led s tvoga smrznuta srca i učiniti ga sličnim svomu srcu – koje je Ljubav.
Phil Bosmans

