
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 27. kolovoza do 2. rujna 2018. 

27. kolovoza, ponedjeljak 

sv. Monika 

sv. misa u 8 sati   

 + Ljubomir Markić 

 28. kolovoza, utorak 

sv. Augustin, biskup i 

crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Valerija Gmazel, +Joso Slavica 

 

  29. kolovoza, srijeda 

Mučeništvo sv. Ivana 

Krstitelja 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Franjo Škrlec 

  

  30. kolovoza, četvrtak 

Margarita, Radoslav 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Antonija Kalajdžić 

   31. kolovoza, petak  

sv. Paulin, biskup, 

mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 
 +Tadija i Marija Bobanović, +Anđela Kličković, 

+Danica Milat 

 

  1. rujna, subota 

Jošua, Verena, Viktor 

 

sv. misa u 8 sati 

+ Marija Latinović 

 2. rujna, nedjelja  

 DVADESET I DRUGA 

   NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

sv. misa u 8 sati          –  na nakanu za zdravlje 

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   

 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ I RUJAN 
 

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

 Zavjetno hodočašće grada Zagreba u Hrvatsko nacionalno 

svetište Majke Božje Bistričke bit će u nedjelju, 9. rujna. 

Župljani koji žele hodočastiti Majci Božjoj Bistričkoj 

autobusnim prijevozom neka se prijave u župnom uredu. 

Cijena je prijevoza 50 kn po osobi. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: 

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

 Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Mato Zadro, sin Šimuna i Marije Zadro r. Bilić iz Malešnice i Ines 

Omanović, kći Selima i Snježane Omanović r. Kolenc iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 29. rujna 2018. u župi Uzvišenja sv. Križa u 

Sigetu. 

 

                                                                               MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA 
Svake godine, 29. kolovoza, Crkva slavi spomendan mučeništva ili glavosijek sv. Ivana Krstitelja. Toga se dana prisjećamo Ivana Krstitelja, kao čovjeka 

koji je jasno, nedvosmisleno i bez straha javno osuđivao kralja Heroda za priležništvo sa ženom vlastitoga brata. To je bio i izravan povod za Krstiteljevo 

smaknuće. Evanđeoski izvještaji Mateja, Marka i Luke o tom smaknuću pripadaju najdramatičnijim scenama Novoga zavjeta. I židovski povjesničar Josip 

Flavije, oko 90. g., ovako svjedoči o Ivanu Krstitelju: „Herod je, naime, dao pogubiti toga Ivana, zvanoga Krstitelj, jer je bio dobar čovjek.  Židove je poticao da 

nastoje oko krjeposti zapovijedajući im da se među sobom vladaju pravedno, a prema Bogu pobožno, i tako se očiste.“  

Sveti Augustin piše o Krstitelju: „Tek što sam pročitao Evanđelje, pred našim se očima ukazao okrutan prizor: glava sv. Ivana na pladnju, prokleti nalog 

pun okrutnosti, jer se nije mogla podnositi istina. Jedna djevojka pleše, a jedna se mati odmara; usred bestidnosti i uživanja jedne gozbe drsko se stvara i izvodi 

bezbožna zavjera. I tako se na Ivanu ispunila riječ koju je sam unaprijed rekao: 'On mora rasti, a ja se umanjivati.' On je, uistinu, bio umanjen kad mu je bila 

odrubljena glava; a Krist je porastao na križu.“  

Poput Heroda postupaju svi tirani: njima uvijek smetaju oni koji se više boje Boga nego ljudi, koji ljube pravdu, a mrze bezakonje, pogotovo kada  

hrabrošću svetoga Ivana Krstitelja otvoreno žigošu zločin i nepravdu. 


