
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                              od 26. travnja do 2. svibnja 2021. 
 

26. travnja, ponedjeljak 

Marija, majka dobrog savjeta 
sv. misa u 8 sati  

+ Ana Magdalenić i pok. iz obit. Šafarić 

27. travnja, utorak 

bl. Ozana Kotorska, djevica 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+Mladen i Vinko Šoljić, + Ljuba Knežević,  

 –  na čast Blažene Djevice Marije 

 

28. travnja, srijeda 

sv. Petar Chanel, mučenik 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Rudi i Marija Šumak 

29. travnja, četvrtak 

 sv. Katarina Sijenska, redovnica 

i crkvena naučiteljica 

sv. misa u 18,30 sati 

–   na nakanu u zahvalu 

30. travnja, petak 

sv. Pio V., papa 
sv .misa u 18,30 sati 

+ Joso, Ana i Ante Gavranović, + Andrija Brozd 

 

1. svibanj, subota 

sv. Josip radnik 
sv. misa u 8 sati 

+ Petar Maršić i pok. iz obit. Maršić 
 

2. svibnja, nedjelja  

  

       PETA VAZMENA  

             NEDJELJA 

     

sv. misa u 7,30 sati    + Tomislav Štajduhar  

                                       i pok. iz obit. 

sv. misa u 9 sati         - na čast malom Isusu 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Ivan Požgaj 
 

 

 

 

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ I SVIBANJ 

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

 Prva sveta ispovijed prvopričesnika u srijedu, 28. travnja u 

19,30 sati. 

 Svečanost prve svete pričesti u subotu, 1. svibnja u 11 sati. 

 

 Župni vjeronauk: 

za krizmanike u četvrtak, 29. travnja: 

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

 U četvrtak, 29. 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 svete potvrde ili krizme bit će 15. svibnja u 11 sati  

u našoj župi. 
  

 

 

 
 

 

Nedjelja Dobrog pastira – molimo za duhovna zvanja!  
 

Mnogim ljudima našeg vremena ne sviđa se misao da im treba pastir, vođa, da budu vođeni. Oni smatraju da su slobodni te žele u svojoj slobodi odlučivati kako 

živjeti, koga slušati, čije ideje i misli prihvatiti i njima se dati voditi. Ali može li čovjek biti bez pastira? Može li ostati dosljedan i dobar na svom životnom putu bez 

Boga? Zar svi mi ne učimo jedni od drugih i tako, htjeli mi to ili ne htjeli, dadnemo se voditi od drugih? 

Može li i Kristova Crkva bez pastira? Naročito u ovo vrijeme koje postaje sve složenije, koje traži da svaki čovjek postane veliki stručnjak na malom, uskom području 

ljudskoga života i sveukupne stvarnosti? Mnogo je zavodnika u našem svijetu, a čovjek živi u prividu i misli da je potpuno slobodan i da mu pastiri nisu potrebni pa ni 

sâm Bog, jer je čovjek svemoćan i sve su mu oduke samostalne, pa nema potrebe da ga netko vodi. Tko da bude naš pastir? Koga da slijedimo? 

Isus nam progovara: „Ja sam pastir dobri. Moj glas slijedite i nećete zalutati; jedino mojemu glasu dopustite da vas vodi.“ Ali Gospodine, tvojemu  glasu potreban su 

usta navjestitelja, i gdje ih naći? Potrebne su noge da se tvoj glas pronese, ali odakle da dođu? Potrebni su nam pastiri u ovome svijetu, ali odakle da ih podigneš? 

Tvoja Crkva je potrebna svećenika, redovnika i redovnica da je vode u ovim teškim vremenima i zato te molimo: potakni mlade ljude da odgovore na tvoj poziv, da 

budu tvoja usta; tvoji navjestitelji, tvoje noge, tvoji pronositelji, tvoji pastiri. Podigni iz našega naroda mlada srca koja će gorjeti plamenom ljubavi za spasenjem duša, 

da budu svećenici, redovnici i redovnice po tvojemu božanskom Srcu. 


