
 

   RASPORED SVETIH MISA 

 od 6. do 12. prosinca 2021. 

6. prosinca, ponedjeljak 

sv. Nikola, biskup 
 

sv. misa zornica u 6  sati  

+ Mato i Silva Šišić 

7. prosinca, utorak 

sv. Ambrozije, biskup i 

crkveni naučitelj 
 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Nikola Marković 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Nikola, Ivančica i Tomislav Lukinić, + Ana, Franjo i 

Ana Bačić, + pok. iz obit. Stanković,  

+ Marko Kokoška, + Nikola Kramarić, + Ružica 

Krpan, + fra Zvjezdan Linić i pok. dobročinitelji,  

+ Branko Klarić 

8. prosinca, srijeda 

Bezgrešno začeće Blažene 

Djevice Marije 

sv. misa zornica u 6 sati   

 –  na nakanu u zahvalu 

9. prosinca, četvrtak 

Valerija, Zdravka, Abel 
sv. misa zornica u 6 sati 

+ pok. iz obit. Franul i Komerički 
 

10. prosinca, petak 

Gospa Loretska 
sv. misa zornica u 6 sati 

+ za duše u čistilištu 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Matija Butković, + Ljubica Gulan, + Dragutin i Ana 

Pukljak i pok. iz obit. Pukljak, + Silvester i Marija 

Koražija, + Joso Bašić i pok. iz obit. Bašić i Pavletić, 

+ Đurđa Panijan, + Josip Maznik,  

+ Slavica, Branko i Kata i pok. iz obit. Klarić 
 

11. prosinca, subota 

 sv. Damaz I., papa 
sv. misa zornica u 6 sati 

–  na nakanu u zahvalu  
 

12. prosinca, nedjelja  

            TREĆA 

         NEDJELJA 

         DOŠAŠĆA 

sv. misa u 7,30 sati     + Viktor Hajek 

sv. misa u 9 sati          + za duše u čistilištu 

sv. misa u 11 sati       –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + za poginule branitelje 102. 

                                         brigade 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 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 8. prosinca u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 9. prosinca u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 7. prosinca: 

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

za krizmanike OŠ Središće u srijedu 8. prosinca u 16 sati.   

 Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u utorak, 7. prosinca. 

 U došašću prikupljamo nepokvarljivu hranu za siromašne obitelji u našoj 

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

 Molimo da obitelji koje imaju nemoćna i bolesna člana o tome obavijeste 

župni ured, kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije Božića i podijeliti mu 

svete sakramente ispovijedi i pričesti. 

 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 i Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Šime Ukić, sin Jerislava i Milene Ukić rođ. Antić i Valentina  Filipović, kći 

Nikole i Ivanke Filipović rođ. Boos oboje iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 11. prosinca 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

         BLAGOSLOV OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI POČINJE NAKON 

TREĆE NEDJELJE DOŠAŠAĆA, PONEDJELJAK, 13. PROSINCA 2021. 

 

     

 

 

 

                                                      TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA POSVEĆENA JE DJELOTVORNOJ LJUBAVI 

                                                          Treća nedjelja došašća odlukom Hrvatske biskupske konferencije posvećena je djelotvornoj ljubavi.  

                                                   Stoga smo na poseban način pozvani da se okrenemo prema potrebitima u svojoj župnoj zajednici i domovini.  

                      Sljedeće nedjelje – treće nedjelje došašća – na kraju svih misa prikupljat ćemo materijalne priloge za one koji su potrebni naše pomoći.   

                                                                       Članovi župnog Caritasa prodavat će kolače nakon svetih misa.                                                                  
 


