
 

RASPORED SVETIH MISA 

                               od 28. veljače do 6. ožujka 2022. 

28. veljače, ponedjeljak 

Roman, Bogoljub, Vikica 
sv. misa u 8 sati  

 

1. ožujka, utorak 

Feliks, Albin, Jadranko 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marijan Šarić, + Stjepan, Đurđica i Franciska 

Radonić, + Izidor Gamilec, - na nakanu za obraćenje 

 

2. ožujka, srijeda 

Pepelnica –Čista srijeda 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ivan i Ana Lončar 

3. ožujka , četvrtak 

Marin, Marinko 
sv. misa u 18,30 sati   

+ Ante i Luca Jović 
 

4.ožujka, petak 
sv. Kazimir 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Milan i Lucija Vuković, + pok. iz obit. Javorić i 

Lukec, + Juraj Cvek, + Ružica Krpan, + Slavko 

Krakan,  – na nakanu,  – na nakanu za obraćenje 
 

5. ožujka, subota 

Teofil, Hadrijan, Vedran 
sv. misa u 8 sati  

+ Ivan Levak 

6. ožujka, nedjelja   

                PRVA  

        KORIZMENA 

          NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      + Izidor Gamilec 

sv. misa u 9 sati           + Stjepan Kranjec 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati    + Ignacije Pavić 
 

 

 

 

                   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK 
 Svete mise nedjeljom u 7,30; 9, 11 i 18, 30 sati. 

 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 2. ožujka u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 3. ožujka u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 1. ožujka: 

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

za krizmanike OŠ Središće u srijedu, 2. ožujka u 16 sati.   

 U utorak, 1.ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe. tema: 

Kako se nositi sa kušnjama!    

 U srijedu, 2. ožujka, Pepelnica je ili Čista srijeda. Svete mise u 9 i 

18,30 sati. Nakon homilije bit će obred pepeljenja. Na Pepelnicu ili 

Čistu srijedu obavezan je post i nemrs. 

 U četvrtak, 3. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U petak, 5. ožujka prvi je petak u mjesecu, sveta ispovijed od 17,30 do 

18 sati. 

 U petak, 4. ožujka, pobožnost Križnoga puta počinje u 18 sati, tj. prije 

večernje mise. 

 Od 1. ožujka upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i lipanj. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

 Na prvu Korizmenu nedjelju, 6. ožujka, na svetoj misi u 9 sati bit će 

predstavljanje ovogodišnjih prvopričesnika župnoj zajednici. 

 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. 

 
                                                                                                               PEPELNICA  – ČISTA SRIJEDA 

Počinje vrijeme korizme. To je posebno i povlašteno vrijeme u crkvenoj godini. Korizmeno je vrijeme namijenjeno propitivanju i uređivanju, to jest čišćenju  

svoje duše kao priprava za veliki događaj -  predznak našeg spasenja. Najveći događaj i najpresudniji je događaj na svijetu Isusovo uskrsnuće. Ono je predznak 

našeg spasenja i našeg uskrsnuća. Korizma je, stoga, savršeno vrijeme u kojemu možemo započeti svoju osobnu obnovu, svoju duhovnu higijenu i temeljitu 

promjenu života. 

Zato korizma i započinje Pepelnicom, simboličkim posipanjem pepela po glavi kao znakom nutarnjega čišćenja.  Istina, pepeljenje  je simbolično, ali može 

potaknuti čovjeka na promjene. Nekima, pak, može biti samo jedan u nizu obreda koje nisu ni shvatili ni proživjeli, pa ne mogu ni ubrati plodove. 

Doista, bilo bi ne samo lijepo nego i korisno, da ovom korizmom učinimo ozbiljniji zaokret u svojim životima jer ćemo vrijeme u kojemu živimo imati 

najpouzdaniji oslonac –  živo Svjetlo u tminama današnjice. 
 


