
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 16. srpnja do 22. srpnja 2018. 

16. srpnja, ponedjeljak 
Bl. Djevica Marija od brda  

             Karmela 

sv. misa u 8 sati   

+ Jelka Pelikan 

 17. srpnja, utorak 

Hijacint, Hedviga, 

Branimir 

sv. misa u 18,30 sati     

+Josip Novoselec, + Kata, Ivo i Anto Vukančić, 

+Srećko, Iva i Stjepan Penava i svi pok. iz obit. 

Penava 

  18. srpnja, srijeda 

 Emilije, Ljuba, Bruno 

 

sv. misa u 18,30 sati  

 – na nakanu 
 

  19. srpnja, četvrtak 

Aura, Zora, Zlata, Zlatko 
sv. misa u 18,30 sati 

+Franjo Grabar 

   20. srpnja, petak  

sv. Ilija, prorok 
sv. misa u 18,30 sati 
+Ilija, Martin i Jela Josipović 

 

  21. srpnja, subota 

sv. Lovro Brindiški, 

prezbiter i crkveni nauč. 

sv. misa u 8 sati 

+Anđelka i Ivan Lukavečki 

 22. srpnja, nedjelja  

        ŠESNAESTA 

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati         +Manda, Mato i Stjepan  

                                      Mihaljević                                

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Magdalena Zahar i Ana  Ćuk 

                                       

 

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, 18.srpnja. 

 Molitveni susret Schonstattske zajednice, poslije 

večernje svete mise u srijedu, 18. 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.  

 

BLAŽENA DJEVICA MARIJA OD BRDA KARMELA I PROROK ILIJA 

Pustinjački život na Karmelu započinje već s prorokom Ilijom, nastavlja se s njegovim nasljednikom Elizejem i njihovim učenicima – „proročkim 

sinovima“. Na  temelju primljene objave „Ilija je zadužio na Karmelu proroke da mole za dolazak Blažene Djevice i unaprijed je časte, što se neprekinuto 

zadržalo preko esena i pustinjaka do monaha koji su se nazvali  Braća Bl. Djevice Marije od gore Karmel, tj. današnji karmelski red. Kada kršćani gube Svetu 

zemlju, koncem 13. st. karmelićani odlaze na Zapad, gdje pape potvrđuju njihovo Pravilo. Na Karmelu je neprekinuti slijed pustinjačkoga života koji povezuje 

Stari Zavjet sa Novim te Istok sa Zapadom. Karmelski red nema svojega utemeljitelja, nego proroka Iliju smatra svojim patrijarhom i uzorom te od početka gaji 

posebnu vezu sa Blaženom Djevicom Marijom.  

Marija je savršeni uzor karmelskoga života. Jedinstvenost je karmelićanske marijanske pobožnosti što, po predaji, Mariju štuje na Karmelu mnogo prije 

njezina rođenja. Naime, otkako je na Karmelu Gospa bila navještena proroku Iliji u oblačku, otada je to mjesto gdje se njeguje pobožnost prema Djevici Mariji. 
(Prema knjigama Josipa Mužića: Ilija Gromovnik – prorok posljednjih vremena i Božićno čudo na Okitu). 

 

 


