RASPORED SVETIH MISA
od 22. do 28. studenoga 2021.
22. studenoga, ponedjeljak
sv. Cecilija, mučenica

sv. misa u 8 sati

23. studenoga, utorak
sv. Klement I. papa

sv. misa u 18,30 sati
+Stjepan Strmečki, + Veronika Krištof ,
+ Josip Antolić
sv. misa u 18,30 sati
+ Leo Škvorc, + Mira Zore

24. studenoga, srijeda
sv. Andrija Dung-Lac i
drugovi, vjetnamski mučenici

– na nakanu

25. studenoga, četvrtak
sv. Katarina Aleksandrijska,
djevica i mučenica

sv. misa u 18,30 sati
+Dubravko Vucković

26. studenoga, petak
sv. Konrad, biskup

sv. misa u 18,30 sati
+ Stanko Bašić, + Luka Brlas, + pok. iz obit.
Marin, + Milka Jakelić, + Milan i Julka Rajković
+ za duše u čistilištu

27. studenoga, subota
Gospa od Čudotvorne
Medaljice

sv. misa u 8 sati
+ Barbara, Juraj i Josip Kirinčić i pok. iz obt.

28. studenoga, nedjelja

sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

PRVA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

+ Ljubomir Jelavić
+ Ljubica Čavar i pok. iz obit.
– za župnu zajednicu
+ Zvonimir Meštrić

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI


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



Župni vjeronauk,
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 24. studenoga u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 25 studenoga u 17,15 sati;
za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 23. studenoga:
8.a i 8b u 15 sati, 8.b, 8c. i 8d u 15,45 sati.
za krizmanike OŠ Središće u srijedu 24. studenoga u 16 sati.



Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u utorak, 24. studenoga.



U četvrtak, 25. studenoga, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.



U mjesecu studenome crkvu čiste župljani iz Zemljakove 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, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar za
2022. godinu.



U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo, Kana.

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
Posljednje nedjelje u ovoj liturgijskoj godini, Crkva svečano slavi blagdan Isusa Krista – Kralja svega stvorenja ili Kralja vjekova kojemu sve živi. Osim što toga blagdana
na poseban način želimo razmišljati o Kristovoj kraljevskoj časti, ujedno tada želimo razmišljati i o svojoj budućnosti, u kojoj nas čeka konačni susret s Kristom Kraljem.
Da bi opisala svoju bit ovdje na zemlji, Crkva to najbolje predočava slikom lađe koja plovi kroz oluje ovoga svijeta prema susretu s Kristom Kraljem u njegovu vječnom
i sveopćem kraljevstvu: u kraljevstvu istine i života, u kraljevstvu svetosti i milosti, u kraljevstvu pravde, ljubavi i mira.
Zato Crkva, a to smo svi mikoji smo kršteni u ime Isusa Krista, iščekuje s nadom i punim pouzdanjem taj susret, spasonosan susret za nas.
Isusovo Kraljevstvo istine, svetosti, milosti, pravde i ljubavi koje u nadi iščekujemo nije od ovoga svijeta.
To nam potvrđuje i sam Krist, koji na Pilatovo pitanje: „Jesi li ti kralj?“ odgovara: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.“ To znači da se Kristovo kraljevstvo u kojem
on vlada kao kralj, ne ravna po vrijednostima ovoga svijeta koji teži za bogatstvom i moći.
Stoga, cijelo vrijeme dok putujemo prema obećanom kraljevstvu, valja da nam pred očima bude Krist Kralj, kralj istine, dobrote i ljubavi!

