
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 23. srpnja do 29. srpnja 2018. 

23. srpnja, ponedjeljak 
sv. Brigita Švedska, 

redovnica 

sv. misa u 8 sati   

–  na nakanu 

 24. srpnja, utorak 

sv. Sarbelije Makhluf, 

prezbiter 

sv. misa u 18,30 sati     

+Ruža Krnjić, +Štefanija i Zvonimir Župančić, +Maja 

i Mladen Griwald, +pok. iz obit. Mudifaj i Kopajtić, 

+ Ivan i Josipa Mihalac 

 

  25. srpnja, srijeda 

SV.JAKOV, apostol 

 

sv. misa u 18,30 sati  

 + Krunoslav Šišić 
 

  26. srpnja, četvrtak 

sv. Joakim i Ana, roditelji 

Blažene Djevice Marije 

sv. misa u 18,30 sati 
+Ana i Marin Benkus 

   27. srpnja, petak  

sv. Klement Ohridski 
sv. misa u 18,30 sati 
+Ana Badanjak 

 

  28. srpnja, subota 

Prohor, Viktor 

 

sv. misa u 8 sati 

+Jozo Petrašević i duše u čistilištu 

 29. srpnja, nedjelja  

        SEDAMNAESTA 

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati          –  na nakanu  

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Tihomir Prskalo 

                                       

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 

 

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

sati. 

 Susret Biblijske  grupe, tema: Kršćanin na odmoru! 

nakon večernje svete mise u srijedu, 25. srpnja. 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz ulica u 

Središću: Stonska, Ksenije Kantoci, Ede Murtića i 

Julija Knifera. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak:     

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

 

                                                                        

SV. JOAKIM I ANA, RODITELJI BL. DJEVICE MARIJE 
 

Iako se imena sv. Joakima i Ane ne spominju u Svetom pismu, susrećemo ih u apokrifnom spisu iz 2. stoljeća pod naslovom Protoevanđelje sv. 

Jakova. Prema tom apokrifnom spisu, Joakim i Ana nisu mogli imati djece, pa se Joakim tijekom 40 dana povkao u pustinju postiti i moliti ne bi li se 

Gospodin smilovao i dao mu potomka. Isto je kod kuće činila i njegova žena Ana, kojoj se ukazao anđeo i rekao da će joj utroba biti blagoslovljena, a 

Joakim je odmah prinio 10 jaganjaca kao žrtvu zahvalnicu pred Gospodinom za obećanje koje im je dao. Ana je u poodmakloj dobi rodila djevojčicu 

Mariju, a u trećoj su je godini prikazali Gospodinu.  

Svetoj Ani se u zagovor utječu žene koje čeznu za potomstvom, trudnice  i porodilje te majke općenito. Blagdanom roditelja Bl. Djevice Marije i 

Isusovih djeda i bake, prisjećamo se svojih djedova i baka, ali i važnosti obitelji, koja bi trebala imati uzor u svetim Gospinim roditeljima. 

 


