
 

RASPORED SVETIH MISA  

                             od 21. do 27. ožujka 2022. 

21. ožujka, ponedjeljak 

Vesna, Vlasta, Kasijan 

sv. misa u 8 sati  

+ Grgo i Anica Pažin 

22. ožujka, utorak 

Oktavijan, Leonarda, Jaroslav 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ivan, Marica i Josip Mužić, + Mandica, Ivan i Josip 

Žarković, + Marko Vrkljan, + Marija Markić,  –  načast 

sv. Anti, –  na čast Blažene Djevice Marije 

23. ožujka, srijeda 

Oton, Rebeka, Pelagije, 

Dražen 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Žnidar 

24. ožujka , četvrtak 

sv. Katarina Švedska, djevica 

sv. misa u 18,30 sati   

 – na nakanu 
 

25.ožujka, petak 
Naviještenje Gospodinovo- 

Blagovijest 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marko, + Ivica Krpan, + Zlatko Klem, + Vinko, Ratko i 

Nada Pažin, + Željko Kovač, + Đurđica Družović, 

+ pok. iz obit. Pastuović i Mihalac, + Vlatka Šarić, + za 

duše u čistilištu,  – na čast pet rana Isusovih 

26. ožujka, subota 

Goran, Emanuel, Montan 

sv. misa u 8 sati  

 - na čast pet rana Isusovih 

 

27. ožujka, nedjelja               

ČETVRTA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      + Mara i Ivo Gavranović,  

 +Paulina i Nedjeljko Komljenović, + Marko i Lucija Latić 

sv. misa u 9 sati           + Franjo Ipša 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati    + Josip, Marija i Mato Gmaz i  

                                        pok. iz obit. Bajs 

 

 

 

                   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 23. ožujka u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 24. ožujka u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 22. ožujka: 

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

za krizmanike OŠ Središće u srijedu, 23. 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, 22.ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, tema: 

Pođi za mnom! 

 U četvrtak, 24. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U petak, 25. ožujka Crkva slavi blagdan Navještenja Gospodinova,  

ili Blagovijest. Sveta je misa u 18,30 sati. 

 Pomognimo prognanima iz Ukrajine prikupljanjem 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.  

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, 

 Živo vrelo, Kana. 

 

                                                                                             NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO ili BLAGOVIJEST 
 

Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo svetkovina je koju slavimo 25. ožujka, devet mjeseci prije Isusova rođenja, Božića.  

Sadržaj svetkovine evanđeoski je događaj kada Božji glasnik, anđeo Gabrijel, naviješta Mariji da će postati majkom Spasiteljevom. Taj je događaj je čas 

utjelovljenja, začeća Isusova pod srcem Marijinim. Marija je toga dana začela, a Isus je začet – tako se ova svetkovina odnosi na oboje, pa otuda i dva naziva – 

Navještenje Gospodinovo (mislimo na Krista) ili Blagovijest (mislimo na Mariju).  

Sadržaj svetkovine posebno je utkan u redovitu kršćansku molitvenu praksu: vjernici je spominju tri puta dnevno, kad na glas zvona – ujutro, u podne i navečer – 

izriču molitvu, koja se, prema početnim riječima, zove Anđeo Gospodnji.  

To je razlog da se sa svih crkvenih zvonika tri puta dnevno oglasi zvono koje vjernike podsjeća i poziva na molitvu.                                                                                            
 

 


