
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 27. veljače do 5. ožujka 2023.  

 

27. veljače, ponedjeljak  

sv. Grgur iz Nareka, 

crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 8 sati     

+ Damir Vehar 

28. veljače, utorak 

Roman, Bogoljub, Vikica 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Franjo, Dragica i Ivan Keča, + Luka Brlas,  

+ Stjepan Krsnik, + pok. iz obit. Poslon, + Milka 

Jakelić, + Đuro i Slavica Hinek, + Stjepan i 

Đurđa Spahija, + Edvard i Danica Škvorc, + Ana 

i Manueo Đurković 

 

1. ožujka, srijeda 

Feliks, Albin, Jadranko 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Franjo, Ana, Katarina, Zlatica i Marijan 

Stanković 

 

2. ožujka, četvrtak 

sv. Iskra, Ines, Čedomil 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ivan i Ana Lončar i pok. iz obit. Lončar 

3. ožujka, petak 

Marin, Marinko, Ticijan 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Jozo i Jela Planinić i pok. iz obit. Planinić,  

+ Ante Dujić, - na nakanu za zdravlje 

4. ožujka, subota 

Kazimir, Eugen, Natko 

 

sv. misa u 8 sati   

+ Mila Grabovac 

 

5. ožujka, nedjelja  

    DRUGA KORIZMENA 

          NEDJELJA 

 

sv. misa u 7,30 sati      + Petar Mladen Golubić 

sv. misa u 9 sati     + Zorica Čengić i pok. iz obit. 

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 
sv. misa u 18,30 sati       +Igor Kruc              

        

 

     ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU I OŽUJAK 2023. 
 

 Svete su mise nedjeljom u 7,30, 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon nedjeljne večernje svete mise.  

 Župni vjeronauk: 

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 28. veljače u 14 

sati, a za prvopričesnike OŠ Središće u 17,15 sati. 

za krizmanike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 28. veljače 

- za 8.a u 15 sati, 8.b. u 15,45 sati i 8.c. u 16,30 sati 

za krizmanike OŠ Središće, u srijedu, 1. ožujka u 16 sati.  

 Na drugu Korizmenu nedjelju, 5. ožujka, na svetoj misi u 9 sati bit 

će predstavljanje ovogodišnjih prvopričesnika župnoj zajednici. 

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

večernje mise. 

 U utorak, 28. veljače, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Kad Isus kaže, uzmi svoj križ! Što je križ za mene? 

 U četvrtak, 2. ožujka nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 Od. 1. ožujka upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i lipanj. 

 U mjesecu ožujku crkvu čiste župljani iz ulice V. Kovačića.  

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

i Kana. 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                 MOLITVA U KORIZMI  

Nebeski Oče, hvala Ti na daru ovoga razdoblja. Hvala ti što poznaješ naša srca i našu potrebu za ritmom u našim životima i što nas dozivaš u još dublje zajedništvo s 

Tobom kroz nadolazećih 40 dana. Gospodine, može nas obeshrabriti kada na Pepelnicu čitamo da smo svi mi prah i da se u prah vraćamo (Prop 3,20), no mi znamo da 

to nije sve, da je priča naših života dublja. Mi znamo da si ti stvorio muškarca i ženu iz praha na početku vremena (Post 2,7) i da si udahnuo život u njih kako bi ih 

preobrazio u živa bića. Znamo da ti možeš uskrisiti – Tvoj je vlastiti Sin bio razapet na križu kako bi nam pokazao da smrt nije konačna i da konačna preobrazba dolazi 

kroz Tvoj dar spasenja. Iako smo načinjeni od praha i naša će se tijela ponovno pretvoriti u prah, mi možemo živjeti u vječnoj slavi s Tobom kroz krv Tvoga Sina.  

 


