
 

   RASPORED SVETIH MISA 

     od 29. studenoga do 5. prosinca 2021. 

29. studenoga, ponedjeljak 

Saturnin, Filomen, Vlasta 
 

sv. misa zornica u 6  sati  
+ Marko Karaula 

30. studenoga, utorak 

sv. Andrija, apostol 
 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Ante Šugar 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Forijan i Dijanić, + Andrija Brozd, 

+ za duše u čistilištu, - na nakanu 

1. prosinca, srijeda 

Florencija, Kazimir, Naum 
sv. misa zornica u 6 sati   

 

2. prosinca, četvrtak 

sv. Lucije, biskup, mučenik 
sv. misa zornica u 6 sati 
 
 

3. prosinca, petak 

sv. Franjo Ksaverski, 

redovnik 

sv. misa zornica u 6 sati 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ludmila Špoljarić, + Zrinka Smetiško,  

+ Vjekoslava Nogić, +Petar Regvar, + pok. iz 

obit. Preddrijevac, + Josip i Katica Hasan,  

+ Silvestar i Ana Jurišić i pok. iz obit. 

4. prosinca, subota 

 sv. Barbara, djevica, 

mučenica 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Josip i Barbara Matošec 

5. prosinca, nedjelja  

            DRUGA 

         NEDJELJA 

         DOŠAŠĆA 

sv. misa u 7,30 sati    + Nada Kupres 

sv. misa u 9 sati         + Tomo Šarlija i Marija Novak 

sv. misa u 11 sati      –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Josip Pečenec 

 

 

 

       ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI I PROSINAC 

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

 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica 

 u 6 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30 sati. 

 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 1. prosinca u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 2. prosinca u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 30. studenoga: 

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

za krizmanike OŠ Središće u srijedu 1. prosinca u 16 sati.   

 Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca u 2022.    

 Susret Biblijske grupe, tema: Oproštenje!, nakon večernje mise u utorak, 

30. studenoga. 

 U došašću prikupljamo nepokvarljivu hranu za siromašne obitelji u našoj 

župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od ulaznih vrata. 

 U mjesecu prosincu 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, 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. 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Došašće – vrijeme iščekivanja i nade 
       Prvom nedjeljom došašća započinjemo novu crkvenu ili liturgijsku godinu. Vrijeme došašća svoj će vrhunac ostvariti u božićnoj noći jer tada 

Crkva slavi rođenje Sina Božjega. Pred nama  je liturgijsko vrijeme u kojem nas Božja riječ, na osobit način, potiče na obraćenje: da odbacimo iz 

svoje duše i svojega srca sve ono što nije u skladu s Božjom voljom i Božjim zapovijedima te da prihvatimo sve onoga što nas vodi bliže k Bogu.  

       Došašće je vrijeme nade, pouzdanja i iščekivanja. A kršćanin nije samo čovjek vjere i ljubavi, nego je i čovjek nade. Krjepost nade koju kršćanin 

posjeduje darovao nam je – u času krštenja – sâm Bog. To krjepost osposobljuje svakoga kršteniku da se nada svakom dobru koje dolazi od Boga. I 

nada daje kršćaninu sposobnost da „budno iščekuje“ sve ono što mu je Bog obećao. Ovdje na zemlji svoju nadu kršćanin gradi na Božjim 

obećanjima. On se duboko nada da će mu Bogu svojoj milosti i ljubavi, jednoga dana, dati i nebo. 
 


