
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 31. svibnja do 6. lipnja 2021. 

31. svibanja, ponedjeljak 

Pohod Bl. Dj. Marije Elizabeti 
sv. misa u 18,30 sati  

- na čast Bl. Dj. Marije 

1. lipnja, utorak 

sv. Justin, starokršćanski filozof, 

mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+Ivan, Zorka i Miljenko Zovko, - na nakanu u 

zahvalu  

2. lipnja, srijeda 

sv. Marcelin i Petar, mučenici  
sv. misa u 18,30 sati   

  

3. lipnja, četvrtak:  
PRESVETO  

TIJELO I KRV KRISTOVA  

(TIJELOVO)   

sv. misa u 8 sati 

+ Ivan Pavlović 

sv. misa u 11 sati 

4. lipnja, petak 

sv. Kvirin Sisački, biskup i 

mučenik 

sv .misa u 18,30 sati 

+ Joso Kuliš, + Marijan, Jelena i Maja 

Krovinović, + Ivka, Josip, Marija i Petar 

Kovač 
 

5. lipnja, subota 

sv. Bonifacije, biskup i mučenik 
sv. misa u 8 sati 

  
 

6. lipnja, nedjelja  

      DESETA NEDJELJA  

           KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati      + Anđelko i Marija Alković 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Đuro i Štefica Mihalac 

 

 

 

                   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 

 

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

 U ponedjeljak, 31. svibnja, u našoj župi započinje trodevna 

duhovna priprema uoči župne proslave Tijelova. U ponedjeljak, 

31. svibnja sveta misa u 18,30 sati. 

 Na svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove ili Tijelovo, 

svete mise su u 8 i 11 sati.  

Nakon mise imat ćemo tijelovsku procesiju. 

 U mjesecu lipnju upisujemo misne nakane za srpanj, kolovoz i 

rujan. 

 U petak, 4. lipnja, prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed          

od 17,45 do 18,30 sati. 

 U mjesecu lipnju čiste crkvu župljani iz Središća. 

 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. 

 

 
 

 

                                                                              
 

SVETE  MISE  U  TRODNEVNOJ  BLIŽOJ  PRIPRAVI  ZA  TIJELOVO  svakoga  dana  u  18,30 

 
PONEDJELJAK, 31. svibnja UTORAK, 1. lipnja SRIJEDA, 2. lipnja 

vlč. Ivan Herceg, župnik župe 

Presvetoga Trojstva u Nedelišću 

 

vlč. mr. Tomislav Škender, župnik župe 

sv. Ivana apostola i evanđelista u Utrini, Zagreb 

 

vlč. Mladen Vidak. župnik župe 

sv. Marije Magdaleneu Donjoj Kupčini; 

upravitelj  župe sv. Josipa u Šišljeviću 

ČETVRTAK, 3. lipnja 

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE – TIJELOVO 

SV. MISA U 8 SATI vlč. Ivica Reparinac, župnik 

SVEČANO MISNO 

SLAVLJE U 11 SATI 

vlč. Anđelko Katanec župnik in solidum u župi sv. Blaža u Zagrebu  

i povjerenik za pastoral migranata i turista Zagrebačke nadbiskupije. 

Nakon svete mise tijelovska je procesija. 
 


