
 

RASPORED SVETIH MISA  

od 14. do 20. ožujka 2022. 

14. ožujka, ponedjeljak 

Matilda, Borka, Lazar 

sv. misa u 8 sati  

+ Josip Franjo, Danijel i Katarina Vilić 

15. ožujka, utorak 

sv. Lujza, suosnivateljica 

Družbe sestara milosrdnica 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Mira Zore, + Filip Blažeka, + Krešimir i Marija 

Hunski, + Pejo i Manda Brekalo, + Božidar i Marija 

Jedvaj, + Josip Kirinčić i pok. iz obit., + Marija Kapeš, + 

Ivan, Danica i Stjepan Palinić, + Mladen Megla,  

+ Ante  Ljubas, + Stjepan Pavić, + Ivan i Josipa Mihalac, 

– na nakanu u zahvalu BDM – na nakanu 
 

16. ožujka, srijeda 

Hilarije, Julijan, Tacijan 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Josipović i Ruža Mikulić 

17. ožujka , četvrtak 

sv. Patrik, biskup 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Božica Zdolc 
 

18.ožujka, petak 
sv. Ćiril Jeruzalemski, biskup i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Banić i Šilović, + Ruža Zdenčar i pok. iz 

obit., + Josip Vrhovnik, + Anka Matanovac, + pok. iz 

obit. Sesar,  –  na nakanu 

19. ožujka, subota 

sv. Josip, zaručnik Blažene 

Djevice Marije 

sv. misa u 9 sati  

 + Josip Laća, + Josip Pečenec, + Josip i Barbara 

Matošec i pok. iz obit., + Josip Žugaj, + Josip Antolić, + 

Josip Kirinčić, + Josip Plazabat, + Josip Maznik,  

+ Josip i Marija Drglin 

20. ožujka, nedjelja               

TREĆA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      + Marko i Mila Lukić, + Ana 

                                         Ferenčić, + Kata Marjanović 

sv. misa u 9 sati           + Vinka Brzica 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati    + pok. iz obit. Nekić 

 

 

 

                   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 16. ožujka u 14 sati 

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

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 15. ožujka: 

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

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

 Svakog utorka i petka pobožnost je križnoga puta u 18 sati, tj. prije 

večernje svete mise. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

 U utorak, 15.ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Prihvaćanje križa!  

 U četvrtak, 17. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 Susret Schonstattske zajednice, poslije svete mise u petak, 18. 

ožujka. 

 U subotu, 19. ožujka Crkva slavi blagdan Svetoga Josipa, 

zaručnika Blažene Djevice Marije. Sveta je misa u 9 sati. 

 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. 

 

                                                                                              PRIKUPLJANJE POMOĆI ZA IZBJEGLICE IZ UKRAJINE 
 

Početak ovogodišnje korizme u znaku je ratnih stradanja s kojima se suočava narod Ukrajine, ali i sav svijet.  Caritas Zagrebačke nadbiskupije spremno iskazuje 

kršćansku solidarnost prema potrebitim osobama u različitim  okolnostima.  

Pozivam sve vas, dragi župljani, da tijekom korizme, pomognemo prognanima iz Ukrajine, među njima je najviše žena i djece, te bolesnih, starijih i nemoćnih. osoba. 

Druge korizmene nedjelje pomozimo im darivanjem novčanih sredstava te prikupljanje nepokvarljive hrane, higijenskih potrepština, hranu za djecu, dječjih pelena i 

kozmetike. Hranu i ostale higijenske potrepštine možete ostaviti u košari koja se nalazi kod ulaza u crkvu ili donijeti u župne prostorije za radnoga vremena župnog 

ureda. Neka nam i ova tragedija s kojom se suočava ukrajinski narod bude poticaj da posvjedočimo svoju kršćansku solidarnost prema potrebitima. 

 

 


