
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 2. srpnja do 8. srpnja 2018. 

2. srpnja, ponedjeljak 
Bernardin, Mladen, Višnja 

sv. misa u 8 sati   

+ Vilim, Marija, Vilko i Miroslav Škvorc 

 

 3.srpnja, utorak 

sv. Toma, apostol 
sv. misa u 18,30 sati     

+ Mara i Ivo Gavranović, Luca i Marko Lacić, 

+Milan Zeković 

 

  4. srpnja, srijeda 

 Elizabeta, Elza, Laura 
sv. misa u 18,30 sati  

+Zvonimir Kovačić 
 

  5. srpnja, četvrtak 

sv. Čiril i Metoda,  

slavenski apostoli 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Darko i Mirjana Boras 

 

   6. srpnja, petak  

sv. Marija Goretti 

djevica i mučenica 

sv. misa u 18,30 sati 
+Milan i Lucija Vuković i Silva Javorić, +Stjepan 

Đurin, +pok. iz obit. Blažun i Opaljin, +Anica 

Ostrihon, +Stipo Ledić, +Ivica Herceg 

  

  7. srpnja, subota 

Vilibald, Vilko, Odon  
sv. misa u 8 sati 

 

 8. srpnja, nedjelja  

        ČETRNAESTA  

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati            – na nakanu 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

 Susret Biblijske  grupe, tema: Kako se boriti protiv oholosti? 

nakon večernje svete mise u srijedu, 4.srpnja. 

 U petak, 6. srpnja prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed od 

17,45 do 18,30. 

 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. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Jurica Kuprešak, sin Jure i Marije r. Rogoznica iz Dugava i 

Sanja Krakan, kći Slavka i Ane Krakan rođ. Ćurković iz 

Središća. 

Vjenčanje će biti 21. srpnja 2018. u crkvi Uzvišenja sv. Križa u 

Sigetu. 

 

SVETAC TJEDNA – SVETI TOMA APOSTOL 
 

Sveti Toma rođen je u ribarskom mjestu Betsaidi na obali Genezaretskoga jezera. Bio je među dvanaestoricom Isusovih apostola. Budući da nije bio 

nazočan kad se uskrsnuli Krist ukazao učenicima, pa kad su Tomi apostoli prenijeli tu vijest, on nije povjerovao nego im je uzvratio: „Dok ne vidim na 

rukama njegovim znak od čavala i ne stavim prst svoj u mjesto od čavala i ne stavim ruke svoje u njegov bok, neću vjerovati”, zbog čega ga zovu i 

nevjerni Toma. Ubrzo je, vidjevši Uskrsloga, uzviknuo: „Gospodin moj i Bog moj!“ Apostol Toma podnio je mučeništvo u Indiji gdje je propovijedao 

evanđelje, poganski kralj u Kalamini osudio ga je na smrt. Izboden i kamenovan, mučeničkom je smrću dušu predao Bogu. I danas se kršćani u Indiji 

nazivaju Tominim kršćanima te je sv. Toma zaštitnik Indije. U Puli, čiji je također zaštitnik, posvećena prekrasna mu je bazilika Pule. 

Blagdan sv. Tome, koji je zaštitnik arhitekata i graditelja, slavi se u Katoličkoj crkvi 3. srpnja.  

 

 


