RASPORED SVETIH MISA
od 18. do 24. listopada 2021.
18. listopada, ponedjeljak
SV. LUKA, evanđelist

20. listopada, srijeda
sv. Kornelije

sv. misa u 8 sati
+ Mate i Ružica Križan- Drmić,
+ Petar Tojčić,
sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Sesar, + pok. iz obit. Farkaš,
+Ivica Ljubišić, + Luka Marjanović,
+ Katica Stinavić, + Milica Požeg,
+ Đurđa Dubenik, + Marija Jug,
– na nakanu
sv. misa u 18,30 sati
+ Vjekoslava Ilić

21. listopada, četvrtak
sv. Uršula, mučenica

sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Prskalo

22. listopada, petak
sv. Ivan Pavao II., papa

sv .misa u 18,30 sati
+ Dragica Kutleša, + Marija Mihalinac,
+ Đuro i Anka Čakalović, - na nakanu
sv. misa u 8 sati
+ Josip Maznik, + Sofija Čajkovac,
+ Katica Keleminić
sv. misa u 9 sati + Ivica Krpan i Zlatko Klen
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Marija Prka

19. listopada, utorak
sv. Pavao od Križa

23. listopada, subota
sv. Ivan Kapistranski, redovnik
24. listopada, nedjelja

TRIDESETA
NEDJELJA KROZ
GODINU



ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD
Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18, 30 sati.



Župni vjeronauk,
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 20. listopada u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 21. listopada u 17,15
za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 19. listopada:
8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati.
za krizmanike OŠ Središće u srijedu 20. listopada u 16 sati.
 Susret biblijske grupe, nakon večernje mise u utorak, 19. listopada.
 U četvrtak, 21. listopada, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom
 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića.
 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.
 Caritas Zagrebačke Nadbiskupije i ove će godine, prodajom lampiona,
prikupljati sredstva za pothvat Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro. Lampioni
će se moći kupiti u nedjelju 17. listopada ispred naše crkve.
 U nedjelju, 24. listopada, na Svjetski dan misija, pozvani smo kao župna
zajednica odgovoriti molitvom i darivanjem vremenitih dobara za potrebe
evangelizacije.

Zna li današnji čovjek zahvaljivati Bogu?
Zahvalnost je krijepost. Nismo sami sebi darovali život. Darovao nam ga je Bog. Nismo ni gospodari svoga života. Bog nam ga daruje, iz trenutka u trenutak, kao dar
svoje ljubavi. Zato bi naš život trebao biti trajna zahvalnost Bogu. Zanimljivo je primijetiti da nam je tako često teško reći hvala. Kojiput se to događa zbog zaboravljivosti,
a više puta zbog manje ili više svjesne oholosti. Čini nam se kao da riječ hvala izražava preveliku ovisnost, a svi mi želimo biti neovisni. Priznajmo da je zahvaljivanje
na osobit način ljudski i kršćanski plemeniti osjećaj. Trebali bismo se diviti ljepotama prirode, tajni milosti. Zapravo, sve je plod ljubavi Božje prema ljudima. Zahvalnost
je znak plemenitosti naše duše, znak čistoće naše savjesti, znak jednostavnosti i dobrote. Ona je, zapravo, plod spoznaje da u našem životu nema ničega što nismo primili.
Sv. Augustin će reći: „Mi postojimo jer je Bog dobar!“ Za tu dobrotu trebalo bi iskreno reći velika hvala. Zahvalnost je odgovor našega srca na ljubav Božjega srca:
odgovor vjerom, ljubavlju, životom. Zahvalan je čovjek – čovjek dobro odgojen, plemenita srca, časna karaktera, vrijedan poštovanja. Zahvalnost je Bogu mila i on je
pamti. Recimo Bogu uvijek hvala! To je isto što i reći mu: Dobro je, moj Bože, zadovoljan sam i sretan što je upravo tako, da si ti Bog, i da sam ja tvoje stvorenje.
Isus nam je primjer kako biti zahvalan!

