
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                     od 3. do 9 listopada 2022. 
 

3. listopada, ponedjeljak 

 sv. Dionizije, učenik sv. Pavla 

 

sv. misa u 8 sati  

- na nakanu  

 

4. listopada, utorak 

sv.Franjo Asiški, redovnik 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Josip, Marija i Stjepan Nađ,+ Stjepan i Marija 

Babić, + Franka Matičević, + Nikola Brkić, + 

Frano i Ana Čerkez, + pok. iz obit. Tuščić,  

+ Mato i Ružica Trtanj, - na nakanu u zahvalu 

 

5. listopada, srijeda 

 sv.Faustina Kowalska 

 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Milan Antolković i pok. iz obit. 

6. listopada, četvrtak 

sv.Bruno, prezbiter 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Milica Kačkov i Stjepan Štefan 

 

7. listopada, petak 

Blažena Djevica Marija od 

Krunice, Kraljica Krunice 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Duška Loborec i pok. iz obit., + Ivan, Milan i 

Kata Pavlović, + Mirjana, Matija i Dominik 

Sočan, + Ružica Krpan, + Mato Tolić 

8. listopada, subota 

sv. Šimun Bogoprimac (Starac 

Šimun) 

sv. misa u 8 sati 

+ Jerko i Anđa Landeka 

9. listopada, nedjelja 

     DVADESETA I OSMA           

NEDJELJA KROZ GODINU 

      

sv. misa u 9 sati           - na nakanu 

sv. misa u 11 sati         - za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati + Ante, Jela i Marta Jurišić 

 

 

 

    

             ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati 

 U nedjelju, 2. listopada održat će se susret Obiteljske zajednice 

nakon večernje svete mise. 

 U utorak, 4. listopada u 19 sati bit će sastanak roditelja naših 

ovogodišnjih prvopričesnika, a u 19,45 sati sastanak roditelja naših 

ovogodišnjih krizmanika OŠ Ive Andrića iz Sopota i OŠ Središće. 

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz Središća. 

 U četvrtak, 6. listopada nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,   

MAK, Živo vrelo, Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Domagoj Živković, sin Josipa i Marije Živković rođ. Škender i Anita 

Pašalić, kći Tomislava i Andree Pašalić rođ. Krpan. Oboje iz Središća 

(Zagreb). Žele se vjenčati 29. listopada 2022. u crkvi Tijela Kristova u 

Sopotu. 
Mihej Komar, sin Miroslava i Mirjane Komar rođ. Tišljar iz Središća 

(Zagreb) i Mateja Đambić, kći Miroslava i Ivanke Đambić rođ. Rašić iz 

Osijeka. Žele se vijenčati 15. listopada 2022 u crkvi sv. Petra i Pavla u 

Osijeku. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                Bog moj i moje sve! 
Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji čudesa stvaraš. Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji. Ti si svemoguć kralj. Ti si, Oče Sveti, Kralj neba i zemlje.  

Ti si trojstven i jedini Gospodin, Bog nad bogovima. ti si dobro, svako dobro, najveće dobro, Gospodin Bog živi i istiniti. 

Ti si ljubav, sveta ljubav. Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje, ti si ljepota, ti si blagost, ti si sigurnost, ti si mi spokojstvo, ti si radost, ti si nada naša 

i veselje.  

Ti si pravednost, ti si umjerenost, ti si sve naše bogatstvo od zasićenosti. Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište. Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon 

moj. Ti si rashlada. Ti si naša nada, ti si vjera naša. Ti si naša ljubav. Ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život: veliki i divni Gospodine, svemogući 

Bože, milosrdni Spasitelju.                                                                                                                                                         Molitva sv. Franje Asiškog, redovnik 


