
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 30. srpnja do 5. kolovoza 2018. 

30. srpnja, ponedjeljak 
sv. Petar Krizolog, biskup i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati   
+ Josip Križanović 

 31. srpnja, utorak 

sv. Ignacije Lojolski, 

prezbiter, osnivač reda 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Dragutin Rukavec, +Marica Prskalo 

–   na nakanu: za zdravlje 

 

  1. kolovoza, srijeda 

sv. Alfonzo Marija de 

Liguori, biskup, crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

 + Tereza i Jakov Radešić 
 

  2. kolovoza, četvrtak 

Djevica Marija od Anđela 
sv. misa u 18,30 sati 
–  na nakanu: zahvala 

   3. kolovoza, petak  

bl. Augustin Kažotić, 

biskup 

sv. misa u 18,30 sati 
+Stevo i Svetislav Zarić, Josip Crnko i Mario 

Radaković, +pok. iz obit. Fukač, + Ana Pilipović, 

+ Ana Vrkić, + Ana Leskovar, + Manda Umić, 

+ pok. iz obit. Špehar, Vuić i Vagner 

  4. srpnja, subota 

sv. Ivan Marija Vianney, 

prezbiter 

sv. misa u 8 sati 
–  na čast sv. Antunu  

 5. kolovoz, nedjelja  

        OSAMNAESTA 

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati          –  na nakanu 

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   –  na nakanu: Bogu u zahvalu 

                                      

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ I KOLOVOZ 

 

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

sati. 

 Susret Biblijske  grupe,tema: Koje je bitno 

kršćaninovo djelo? nakon večernje svete mise u 

srijedu, 1. kolovoza. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz ulica u 

Središću: Brune Bušića, Ivana Šibla i SR Njemačke. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak:     

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

 

                                                                  BLAŽENI AUGUSTIN KAŽOTIĆ - PRVI HRVATSKI BLAŽENIK 

Blaženi Augustin Kažotić, rođen je 1260. godine u Trogiru, u plemićkoj obitelji. Kao mladić stupa u dominikanski red, a potom odlazi na studij filozofije i teologije na pariškoj 

Sorboni. Kao biskup proveo je mnoge crkvene reforme, posebno na području liturgije. Godine 1303. papa Benedikt XI. imenovao ga je zagrebačkim nadbiskupom,. Utemeljio 

je katedralnu školu koja je bila prva visoka škola u Hrvatskoj. Istovremeno, provodeći razne reforme u Crkvi te djelujući na prosvjećenju naroda, zauzeto se skrbi o 

siromašnima, bolesnima i napuštenima. Godine 1318. posjetio je papu Ivana XXII. u Avignonu, ali se poslije toga posjeta više nije smio vratiti u Hrvatsku jer je pred papom 

iznio optužbe protiv ugarsko-hrvatskog kralja Karla I. Roberta koji je činio mnoge zloporabe. Kada je papa vidio da se Augustin ne će smjeti vratiti u svoju biskupiju, 

imenovao ga je biskupom u talijanskome gradu Lucerni. Ubrzo nakon toga, u kolovozu 1323., Kažotić je umro te je pokopan u tamošnjoj katedrali. Kasnije će dio njegovih 

zemnih ostataka biti prenesen u zagrebačku katedralu. 
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