
 

RASPORED SVETIH MISA  

od 7. do 13. ožujka 2022. 

7. ožujka, ponedjeljak 

sv. Perpetua i Felicita, 

mučenice 

sv. misa u 8 sati  

 

8. ožujka, utorak 

sv. Ivan od Boga, redovnik 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Martin i Ruža Krnjić i svi pok. iz obit., Vera i Ruža 

Naletilić, + Stjepan Strmečki, + Petar Mladen Golubić, 

+ Ivica Gamilec, + pok. iz obit. Ćurko i Zovko,  

+ za duše u čistilištu,  – na nakanu za obraćenje,   

– na nakanu 

 

9. ožujka, srijeda 

sv. Franciska Rimska 
sv. misa u 18,30 sati  

+ Jela Čavlović i svi pok. iz obit. 

10. ožujka , četvrtak 

Emil, Makarije, Kajo 
sv. misa u 18,30 sati   

+ Ana Gašparović 
 

11.ožujka, petak 
Tvrtko, Blanka, Kandid 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Grabovac i Žužul, + pok. iz obit. 

Gamilec, + Mara Bradić, - na čast sv. Ivana Pavla II., 

+ za duše u čistilištu, - na nakanu u zahvalu 
 

12. ožujka, subota 

Bernard, Budislav, Dora 
sv. misa u 8 sati  

 –  na nakanu za zdravlje 

13. ožujka, nedjelja               

DRUGA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      + Mato Ivančić i Frančesko 

                                         Glasnović 

sv. misa u 9 sati           + Franjo i Ana Škrlec 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati    + Igor Kruc 
 

 

 

 

                   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 9. ožujka u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 10. ožujka u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 8. ožujka: 

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

za krizmanike OŠ Središće u srijedu, 9. 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, 8.ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe.  

 U četvrtak, 10. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

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

 U petak, 11. ožujka spominjemo se dvadesete obljetnice smrti sluge 

Božjega kardinala Franje Kuharića. Tom prigodom kardinal Josip 

Bozanić predvodit će Euharistijsko slavlje u župnoj crkvi sv. Ivana ap. i 

ev. u Utrini s početkom u 18,30 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. 

 

                                                                                                             PRVA KORIZMENA NEDJELJA 

Prva korizmena nedjelja pred nas stavlja Lukino evanđelje u kojem je vrlo jezgrovito govori o Isusovoj kušnji u pustinji. „Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i 

Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom.“, kaže evanđelje(Lk 4, 13). 

Čitamo dalje da je Isus u pustinji bio iskušavan od Sotone. Sin Božji, sama dobrota i pravednost, iskušavan od zla. Isus koji je  Put, Istina i Život   napastvuje mrzitelj 

života i istine. Zar nas ta spoznaja ne bi trebala probuditi iz mlakosti i nagnati nas da zagrlimo Isusa jer je dopustio da bude iskušavan kako bi nama pokazao da zlo nema 

zadnju riječ?!  Isusova kušnja u pustinji u isto je vrijeme i naša kušnja, a njegova je pobjeda i naša pobjeda u teškim trenutcima. Sotona napastuje i iskušava u svakom 

trenutku. Čini to s velikim zadovoljstvom, ali nema zadnju riječ.  

Današnje evanđelje nam otkriva da je zlo zapravo slabo jer je Isus pobijedio zlo, a Isus je uvijek uz nas, bori se za nas. On pobjeđuje. On nas otkupljuje.                                  

 

 


