
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                              od 25. travnja do 1. svibnja 2022. 
 

25. travnja, ponedjeljak 

sv. Marko, evanđelist 
sv. misa u 8 sati  
+ Andrija i Ana i pok. iz obit. Magdalenić i pok. iz 

obit. Šafarić 

26. travnja, utorak 

Marija, Majka dobra savjeta 

 

sv. misa u 18.30 sati  

+ Milka Jakelić, + Marko Šmintić, + Jelena, Vera, 

Marko, Stipo, Karlo i Drago Ledić, + Ivo Vučak,  

+Marko, Bruno i Jozo Glamuzina, + Ivan i Marija 

Žnidarić i pok. iz obit. + Euzebije i dobrila Ljuba,  

–  na nakanu, –  na nakanu u čast pet rana Isusovih 
 

27. travnja, srijeda 

sv. Petar Kanizije,  

bl. Ozana Kotorska 

sv. misa u 18.30 sati   

 + Vice i Božica Rakvin 
 

28. travnja, četvrtak 

 sv. Ljudevit, Pamfilije 
 

sv. misa u 18.30 sati 

+ Rudi i Marija Šumak 

29. travnja, petak 

sv. Katarina Sijenska, redovnica 
sv .misa u 18.30 sati 

+ Andrija Brozd, + Ivan Požgaj, + Joso, Ante i Ana 

Gavranović, + Lejla Novljaković,  –  na nakanu u 

zahvalu,  – na nakanu, -–  na nakanu, u čast pet 

rana Isusovih 
 

30. travnja, subota 

sv. Pio V., papa 
sv. misa u 8 sati 

+ Filip Čorić 

1. svibnja, nedjelja   

       TREĆA VAZMENA  

             NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati         + Božo, Milica i Katica Vidov  

sv. misa u 11 sati       –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Petar Maršić i pok. iz obit. 
 

 

 

 

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ I SVIBANJ 
 

 Svete mise nedjeljom od 1. svibnja u 9, 11 i 18.30 sati. 

 Župni vjeronauk: 
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 27. travnja u 14 sati. 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak 28. travnja u 17.15 sati 

 

 Svečanost je svete potvrde u nedjelju: 1. svibnja u 11 sati. 

Dijelitelj svete potvrde našim krizmanicima bit će mons. dr. 

Alojzije Hoblaj, kanonik. 

 Sveta ispovijed krizmanika i kumova bit će u utorak,               

26. travnja u 19.30 sati. 

 

 U utorak, 26. travnja, nakon večernje je mise susret Biblijske 

grupe, tema: Što zapravo vjerujemo? Predvodi đakon Stanko 

Mikulić 

 

 U četvrtak, 28. travnja, nakon svete mise klanjanje je pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 
 

 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice.  

                 

 Svečanost je prve svete pričesti u nedjelju, 8. svibnja u 11 sati. 

 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,     

MAK,  Živo vrelo, Kana. 

 

 
 

 
 

 

MOLITVA MILOSRDNOM ISUSU 

        Isuse, utječem se i posvećujem se tvojemu presvetom srcu iz kojega su potekli potoci milosti i milosrđa. Neka krv i voda koja je potekla  
 iz tvojega boka operu mene od grijeha, zaštite me i osnaže u Duhu Svetomu.  
        Sve što je bolesno u meni neka sada po tvojoj milosti ozdravi da budem slobodan od svega da bih tebe, milosrdni Bože, stavio na prvo    
 mjestu u svojemu životu. 
       Molim te za milost da uvijek i pred svima tebe priznam Bogom i Gospodinom,  da svoju vjeru djelima i životom svjedočim šireći  tvoje  
   kraljevstvo. 
         Isuse, stavljam sebe i svoje srce u tvoje probodeno srce, da srce moje bude ozdravljeno i oslobođeno po srcu tvojemu. Amen. 


