
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 9. srpnja do 15. srpnja 2018. 

9. srpnja, ponedjeljak 
bl. Marija Propetoga Isusa 

Petković 

sv. misa u 8 sati   

 

 

 10. srpnja, utorak 

Amalija, Ljubica 
sv. misa u 18,30 sati     

+Mara Maskalan 

  11. srpnja, srijeda 

 sv. Benedikt iz Nursije, 

otac zapadnog monaštva 

sv. misa u 18,30 sati  
+Iva, Ivan i Iva Jukić 
 

  12. srpnja, četvrtak 

Živko, Tanja 
sv. misa u 18,30 sati 

+Viktorija Makk+ 

 

   13. srpnja, petak  

Blažena Djevica Marija  

Bistrička 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Franjo Škrlec, +Stjepan i Tomo Adžić, 

+Ana Patafta, 

  14. srpnja, subota 

sv. Kamilo de Lellis  
sv. misa u 8 sati 

+Josip Jurišević 

 8. srpnja, nedjelja  

        PETNAESTA  

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati         +Ana Majsak i Barica Lulić                                

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Marija Boehm   

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 

 

 Ljetni raspored nedjeljnih svetih misa: u 8, 11 i 18,30 

sati. 

 Susret Biblijske  grupe, tema: Kršćaninovo poslanje 

nakon večernje svete mise u srijedu, 11.srpnja. 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz ulica u 

Središću: Stonska, K. Kantoci, E. Murtića i J. Knifera. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak:                 

Glas Koncila, MAK,  Živo vrelo, Kana i dr. 

 

 

SVETAC TJEDNA – BL. MARIJA PROPETOGA ISUSA PETKOVIĆ 
 

       Petnaesta je obljetnica  proglašenja blaženom Marije Propetoga Isusa Petković. U njoj je sveti papa Ivan Pavao II. prepoznao uzor-ženu 

hrvatskoga naroda, ženu čijemu bi se liku i djelu trebalo  i danas češće vraćati i promišljati o njezinu životu. 

       Marija Propetoga Isusa Petković rođena je 10. prosinca 1892. godine u Blatu na otoku Korčuli. Nošena čežnjom pomagati siromasima i 

potrebnima, na poticaj je dubrovačkoga biskupa Josipa Marčelića, na svetkovinu Blagovijesti 1919., postavila temelje svoje buduće redovničke 

zajednice zamišljene „za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži“. Biskup je Marčelić, na temelju pravila Trećega reda sv. Franje, posebnim 

spisom 1928. godine kanonski ustanovio redovničku zajednicu biskupijskoga prava. Zajednica je tri desetljeća kasnije, 6. prosinca 1956., 

dobila papinsko priznanje i odobrenje konstitucija. Glas svetosti, što ga je ova službenica Božja uživala za života, potvrđen je i poslije smrti.  

        Papa Ivan Pavao II. prilikom svojega trećeg pastirskog posjeta Hrvatskoj, u Dubrovniku, 6. lipnja 2003. godine, proglasio je Mariju 

Petković blaženom. 
 

 


