
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 6. kolovoza do 12. kolovoza 2018. 

6. kolovoza, ponedjeljak 
PREOBRAŽENJE 

GOSPODINOVO 

sv. misa u 8 sati   

 –  na čast sv. Antunu 

 7. kolovoza, utorak 

sv. Siksto II. papa 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Serž, Marija i Božica Bišćan,  

 –  na nakanu 

  8. kolovoza, srijeda 

sv. Dominik, redovnik – 

osnivač reda 

 

sv. misa u 18,30 sati  

 + Ivica Čavara i Slavica Mlinarski 
 

  9. kolovoza, četvrtak 

sv. Terezija, Benedikta od 

križa (Edith Stein) 

sv. misa u 18,30 sati 

–  na nakanu 

   10. kolovoza, petak  

sv. Lovro, đakon i 

mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 
–  na nakanu 

 

  11. kolovoza, subota 

sv. Klara Asiška, djevica i 

utemeljica reda 

 

sv. misa u 8 sati 
+ Stanko Cvitanović 

12. kolovoz, nedjelja  

        DEVETNAESTA 

    NEDJELJA KROZ  

            GODINU   

sv. misa u 8 sati          
sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Ana Gabrijela Šabić 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ 

 

 Ljetni raspored nedjeljnih svetih misa:                       u 

8, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Biblijske  grupe, tema: Sučeljenje s tvrdim 

Isusovim govorom, nakon večernje svete mise u 

srijedu, 8. 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.  

 

                                                                                            PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO 

Na blagdan Preobraženja Gospodinova slušamo dio iz evanđelja koji nam opisuje kako se Isus preobrazio pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i 

Ivanom. Tim čudesnim prizorom Isus učenicima želi pokazati svoju Božansku moć. Da se Isus povukao u osamu na brdo Tabor nije ništa neobično, 

nalazimo u evanđelju kako se Isus često povlačio u osamu, odvajao od naroda i buke te, u osami i tišini razgovarao sa svojim Ocem. Isusov uspon na brdo 

Tabor ili odlazak u osamu,  upućuje nas na potrebu za povremenim odvajanjem od naše svakodnevnice, kako bismo u tišini i molitvi uistinu mogli susresti 

Boga. Blagdan Gospodinova Preobraženja poziva nas da u svakodnevnoj sveopćoj srci i buci nađemo vremena za Boga, da nađemo u svojem 

svakodnevnom životu sasvim određeno vrijeme za molitvu i razgovor s Bogom, da planiramo svoj tjedan stavljajući  Boga u središte svojega života i 

nedjeljno euharistijsko slavlje – kao vrhunac tjedna. Tek kada to učinimo, tek kada se time i tako opredijelimo za Krista, moći ćemo uistinu shvatiti Petrovo 

ushićenje: Gospodine dobro nam je ovdje biti! 

 

 


