ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC

RASPORED SVETIH MISA
od 13. do 19. prosinca 2021.
13. prosinca, ponedjeljak
sv. Lucija djevica, mučenica

sv. misa zornica u 6 sati
+ pok. iz obit. Požgaj

14. prosinca, utorak
sv. Ivan od Križa, prezbiter i
crkveni naučitelj

sv. misa zornica u 6 sati
+ Josip Franjo i Danijel Vilić
sv. misa u 18,30 sati
+ Luka Prpić, + Marija Mihalinac, + pok. iz obit.
Katanović i Vajdić, + Ljudevit, Ana i Zdravko Kovač,
+ Marija Jedelski, + Ivan Miškec, + Slavica, Branko i
Kata i pok. iz obit. Klarić

15. prosinca, srijeda
bl. Drinske mučenice

sv. misa zornica u 6 sati
+ Dragutin, Marija i Željko Drčić

16. prosinca, četvrtak
Adela, Albina, Zorka

sv. misa zornica u 6 sati
- na nakanu u zahvalu

17. prosinca, petak
Lazar, Hijacint

sv. misa zornica u 6 sati
+ Juro Atlija
sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan Leko, - na nakanu

18. prosinca, subota
Gracijan, Bosiljko, Dražen

sv. misa zornica u 6 sati
– na nakanu



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



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. Na
kraju svih misa prikupljat ćemo materijalne priloge za one koji su potrebni
naše pomoći. Članovi župnog Caritasa prodavat će kolače nakon svetih
misa.
Župna božićna ispovijed u našoj župi bit će u utorak, 14. prosinca u
19,30 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 15. prosinca u 14 sati
za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 16. prosinca u 17,15 sati;



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.

19. prosinca, nedjelja

ČETVRTA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

sv. misa u 7,30 sati + Ivan i Mila Jelavić
sv. misa u 9 sati
+ Dragutin i Ana Čeko
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Franjo i Marica Jantoš



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.
BLAGOSLOV OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI POČINJE NAKON
TREĆE NEDJELJE DOŠAŠAĆA, PONEDJELJAK, 13. PROSINCA 2021.

RADOST DARIVANJA – PUT OBRAĆENJA
U svojoj Poslanici za Nedjelju Caritasa, mons. Bože Radoš, varaždinski biskupi i predsjednik Hrvatskog Caritasa govori:
„Nedjelja Caritasa izrasta iz Radosne nedjelje (Gaudete). Prepoznatljiva je po jedinstvenom suputniku i sugovorniku – Ivanu Krstitelju, koji poziva na obraćenje i
sugerira da put obraćenja prolazi dionicom solidarsnosti, pravednosti i nenasilja. (…). Naš put obraćenja je prilika da se oslobodimo od sebe i sebičnosti, okrenemo
drugima i obratimo. Marginalizirani znaju put, a i sami su nezaobilazna dionica puta, prema Betlehemu. U mjeri u kojoj im ruku prihvatimo ravnimo put za Kristov
dolazak i idemo mu u susret. Oni su uzorana njiva na koju možemo posijati ljubav i niknut će radost. Nedjelja Caritasa ore njivu naše duše za sjetvu ljubavi da radost
Božića nikne i procvjeta u srcima darovanoga i darovatelja.“

