
 

   RASPORED SVETIH MISA 

 od 25. do 31. listopada 2021. 

25. listopada, ponedjeljak 

sv.Katarina Kotromanić, Darija 
sv. misa u 8 sati  

– na nakanu za obraćenje 

 

26. listopada, utorak 

sv. Dimitrije Srijemski, đakon i 

mučenik,  

Zvonimir 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Vinko Pralas, + pok. iz obit. Čuturić i 

Orešković, +Nikola i Božica Prskalo,  

+ Krešimir i Ivanka Cervelin, – na nakanu 
 

27. listopada, srijeda 

Bartol, Bartolomej, Flo, Florijan  
sv. misa u 18,30 sati   

+ Milka Jakelić 
 

28. listopada, četvrtak 

sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Lidija Belinc, + Josip, Roža i Liberat 

Turčinović 
 

29. listopada, petak 

Narcis, Honorat, Donat, Darko 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Stanislav Čep, + Vladimir i Štefanija 

Beber, + Franjo i Marija Cigrovski, + Šimun 

i Šima Bencun, + Jure, Mara i Marko 

Brkljačić, + Stjepan Petek, + Božo i Kata 

Škegro, + Petar i Ruža Ilić 
 

30. listopada, subota 

 Marcijan, Marcel, Klaudije 
sv. misa u 8 sati 

+ Ljubomira, Miroljuba i Marija Markić 

 

31. listopada, nedjelja  

      TRIDESETAI PRVA 

        NEDJELJA KROZ 

               GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Ivo i Darinka Kostović 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + za duše u čistilištu  
 

 

 

 

 

                    

               ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 

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

 U nedjelju, 24. listopada, na Svjetski dan misija, pozvani smo kao župna 

zajednica odgovoriti molitvom i darivanjem vremenitih dobara za potrebe 

evangelizacije. 

 
 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 27. listopada u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 28. listopada u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 26. listopada: 

                                             8.a i 8b u 15 sati, 8.b, 8c. i 8d u 15,45 sati. 

za krizmanike OŠ Središće u srijedu 27. listopada u 16 sati.      

 

 Susret biblijske grupe, nakon večernje mise u utorak, 26. listopada. 

 U četvrtak, 28. 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. 

     

 

 
 

 
 

 

                                                                                         Svjetski dan misija 2021. 
 

     „Ne možemo ne govoriti o onome što vidjesmo i čusmo“ (Dj 4, 20) geslo je ovogodišnjega Svjetskoga dana misija, koji se slavi 24. listopada. Svojom porukom i tom 

apostolskom rečenicom  poziva nas i papa Franjo da s oduševljenjem svjedočimo susret sa živim Bogom, Bogom koji dotiče i obnavlja živote. Govoriti o vlastitom 

iskustvu Božje prisutnosti u našim životima nije samo obveza nego i unutarnji poticaj koji je nemoguće ugušiti, a to se i ne smije.  Papa Franjo kaže: „Prijateljstvo s 

Gospodinom: vidjeti ga kako liječi bolesne, blaguje s grješnicima, hrani gladne, pristupa isključenima iz društva, dotiče nečiste, poistovjećuje se s potrebitima, poziva na 

blaženstva, uči na nov način i s vlašću, sve to ostavlja neizbrisiv trag koji može pobuditi divljenje te ‘zaraznu’ radost i nesebičnost, koje se ne može obuzdati.“  

      Bit je kršćanskog života u naviještanju i svjedočenju svih silnih djela koja nam Bog čini, kako onima koji su nam najbliži, tako i onima u udaljenim dijelovima svijeta 

do kojih još nije doprla radosna vijest. Želimo da nam svima i ovaj Svjetski dan misija bude prigoda za svjedočanstvo Božje ljubavi prema svakom čovjeku, a i za  

 svjedočanstvo naše međusobne ljubavi – koja ne ostaje samo na riječima, već se pokazuje i uzajamnim pomaganjem i stvarnim djelima ljubavi. 


