
 

RASPORED SVETIH MISA  

                        od 28. ožujka do 3. travnja 2022. 

28. ožujka, ponedjeljak 

Siksto, Renata, Sonja 

sv. misa u 8 sati  

+ Dijana Klarić 

29. ožujka, utorak 

Vilim, Jona, Eustazije 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Milka Fumić, + Pero Alvir, + Stjepan, Marica i Petar 

Pomper, + Marko, Tihomir i Petar Mladen Golubić,  

+ Zlatko i Julija Selmanpašić, + Stjepan Seljan,  

+ Kate Žarak, + Roža Zima,  – na nakanu  

30. ožujka, srijeda 

Bogoljub, Leonard 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marija, Vilim, Vilko i Miroslav Škvorc 

31. ožujka , četvrtak 

Amos, Benjamin, Natalija 

sv. misa u 18,30 sati   

 + Jure Lugović 
 

1. travnja, petak 
Anastazije, Mavro, Paulin 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ante Banić, – na nakanu,  – na nakanu u zahvalu 

 

2. travnja, subota 

sv. Franjo Paolski, Božidara 

sv. misa u 8 sati  

 + Jakov, Anica i Vjekoslava 

 

3. travnja, nedjelja               

PETA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      –  na nakanu za zdravlje 

sv. misa u 9 sati           + Manda, Mato i Stjepan  

                                        Mihaljević 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18,30 sati    + Ivica Ljubešić 

 

 

 

               ŽUPNE OBAVIJESTI ZA OŽUJAK I TRAVANJ 

 Svete mise nedjeljom u 7.30; 9, 11 i 18.30 sati. 

 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 30. ožujka u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 31. ožujka u 17.15 sati 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 29. ožujka: 

                                        8.a i 8b u 15 sati, 8.b, 8c. i 8d u 15.45 sati 

za krizmanike OŠ Središće, u srijedu, 30. ožujka u 16 sati.   

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

večernje svete mise. 

 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U utorak, 29.ožujka, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe. 

 U četvrtak, 31. ožujka, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U petak, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17.30 do 18 sati. 

 Molimo obitelji s bolesnim i nemoćnim članom da obavijeste župni ured 

kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije Uskrsa radi podjele svetih 

sakramenata: ispovijedi i pričesti. 

 U utorak, 5. travnja župna je uskrsna ispovijed u 19.30 sati. 

 Pomozimo prognanima iz Ukrajine prikupljanjem nepokvarljive hrane, 

higijenskih potrepština, hranu za djecu, dječjih pelena i kozmetike te, bilo 

što od toga, stavite u košaru kod ulaza u crkvu ili donesite u župne 

prostorije za radnoga vremena župnoga ureda.  

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

 Živo vrelo. 

 

                                                                                             KORIZMA – NOVI POTICAJ ZA RAST U LJUBAVI 
 

   Korizma je vrijeme kada se sjećamo Kristove ljubavi po kojoj trpi za nas. Prilika je to da shvatimo kako trpljenje –  po sebi – nije donijelo ni zaslužilo spasenje, 

nego ljubav kojom je Krist podnio svoju muku i svoj križ. Kao što djela pomoći drugima postaju djela milosrđa tek kada se čine radosno, ponizno, s ljubavlju i iz 

ljubavi –  tako i pitanje križa postaje otkupiteljskom patnjom kad se križ nosi s ljubavlju. 

     Kristova opomena jeruzalemskim ženama da ne plaču nad njim nego nad sobom i svojim sinovima, kojima je potrebno obraćenje, odgovor je nama svima. 

Mi ne slavimo korizmu niti se sjećamo muke Kristove da bismo oplakivali ono što je on pretrpio, nego da obnovimo svoju ljubav prema njemu.  

Slavimo korizmu da dobijemo novi poticaj za rast u ljubavi kako bismo mogli svoje križeve i svoje muke nositi s ljubavlju. 

Jer bez ljubavi te muke ne će imati onu vrijednost koju trebaju imati. A to bi bio pravi gubitak.                                                                                            

 fra Slavko Barbarić 

 


