
 

RASPORED SVETIH MISA  

                              od 4. do 10. travnja 2022. 

4. travnja, ponedjeljak 

sv. Izidor Seviljski, crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 8 sati  

+ pok. iz obit. Čolig i Marin 

5. travnja, utorak 

sv. Vinko Fererski, redovnik 

 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Tomo Škrgulja, + Petar, Marica i Petar Pomper,  

+ Ivan i Jaga Sušanj, + Pero i Kata Tomas, + Slavko 

Zetović, + Tomislav i Tomislav Ožanić, + Milan 

Rađenović, + Vesna Jerbić, + Dragica Radić,  

+ Zvonimir i Štefanija Župančić, + Mladen i Maja 

Grinwald, + Ivica Libernjak 

 

6. travnja, srijeda 

Celestin, Vilim, Rajko,  

sv. misa u 18.30 sati  

+ Miće i Katica Roki 

7. travnja, četvrtak 

Epifnije, Teodor, Herman,  

sv. misa u 18.30 sati   

 + Siniša Malčec 
 

8. travnja, petak 
Dionizije, Timotej, Klement 

sv. misa u 18.30 sati  

+ Ružica Krpan, + Josip i Katica Mikac, + Dragutin i 

Ana Pukljak i pok. iz obit., + Milan Rađenović 
 

9. travnja, subota 

Marija Kleofina, Liberan, 

Maksim 

sv. misa u 8 sati  

 + Frano i Ana Čerkez 

 

10. travnja, nedjelja               

CVJETNICA, 

 -NEDJELJA 

MUKE GOSPODINOVE 

 

sv. misa u 7.30 sati      + Drago i Barbara Čubrić,  

                                      + Mato Pribanić i Mara Jelušić 

sv. misa u 9 sati           + Josip, Brigita i Vlatko Pečenec 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu        

sv. misa u 18.30 sati    + Ivica i Marinka Gizdić 

 

 

 

                          ŽUPNE OBAVIJESTI ZA TRAVANJ 

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

 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 6. travnja u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 8. travnja u 17.15 sati 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 5. travnja: 

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

za krizmanike OŠ Središće, u srijedu, 6. travnja u 16 sati.   
 

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

večernje svete mise. 

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

 U mjesecu travnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U četvrtak, 7. travnja, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 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. 

 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. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Dražen Radovec, sin Josipa i Luce Radovec rođ. Brajković iz Retkovca 

(Zagreb) i Marija Vračević, kći Mladena i Katarine Vračević rođ. Kirinčić 

iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 29. travnja 2022. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

                                                                    NEDJELJA MUKE GOSPODINOVE, CVJETNICA 
 

Sljedeće nedjelje, 10. travnja, nedjelja je Muke Gospodinove – Cvjetnica. 

Na početku svake svete mise bit će blagoslov maslinovih grančica. 
 

Maslinove grančice mogu se – prije početka svete mise –  uzeti pred crkvom, a vaš darak za grančice 

namijenjen je Nadbiskupijskomu i župnom Caritasu. 

 
 


