
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 3. rujna do 9. rujna 2018. 

3. rujna, ponedjeljak 

sv. Grgur Veliki, papa i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati   
  

 4. rujna, utorak 

Mojsije, Marin, Ida 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Terezija i Nikola Dolenec i pok. iz obit. Matoš, 

+pok. iz obit. Žnidar, +Željko Poljak 

 5. rujna, srijeda 

sv. Majka Terezija iz 

Kalkute, redovnica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Dermišek 

  

 6.rujna, četvrtak 

Zaharija prorok, Boris 
sv. misa u 18,30 sati 

na nakanu: zahvala Presvetomu Trojstvu i Blaženoj 

Djevici Mariji 

  7. rujna, petak  

sv.Marko Križevčanin 

prezbiter i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 
 + Petar Gabino, + Drago i Anđa Čuljak i svi pok. iz 

obit. Čuljak, + mirko Boban, + Branka, Anica i Mato 

Čilić 

  8. rujna, subota 

ROĐENJE B. D. 

MARIJE MALA GOSPA 

sv. misa u 9 sati      + pok. iz obit. Mlinarić 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

 9. rujna, nedjelja  

DVADESET I TREĆA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

sv. misa u 18,30 sati  + Petar Jukić   

 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 
 

 U nedjelju, 9. rujna, zbog hodočašća u Mariju Bistricu u našoj će 

crkvi sveta misa biti samo u 18,30. 

 Župljani koji žele hodočastiti Majci Božjoj Bistričkoj autobusnim 

prijevozom neka se prijave u župnom uredu do petka. Cijena je 

prijevoza 50 kn po osobi. Polazak autobusa iz Sopota za Mariju 

Bistricu u 6,30 a povratak iz Marije Bistrice u 16 sati. 

 U subotu, 8. rujna, na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili 

Male Gospe svete su mise u 9 i 11 sati. 

  Petak, 7. rujna, prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed od 

17,45 do 18,30. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 6. rujna. 

 Susret biblijske grupe, nakon večernje svete mise u srijedu, 5. 

rujna. 

 U rujnu počinjemo upisivati misne nakane za listopad, studeni i 

prosinac 2018. godine. 

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo 

vrelo, Kana i dr. 

 

                                                   287. ZAVJETNO HODOČAŠĆE VJERNIKA GRADA ZAGREBA U MARIJU BISTRICU 
      Postoje događaji koji daju pečat vremenu i ljudima. Takav je događaj Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu koji obnavljamo 287. put. 

Ovogodišnje hodočašće trajat će od subote do ponedjeljka (8. –  10. rujna), pod geslom:  „Pred očima presvete Djevice…“ Takav je i događaj proglašenje blaženim 

zagrebačkoga nadbiskupa, kardinala Alojzija Stepinca, a zbio se 1998. godine i obilježio našu nacionalnu povijest utisnuvši neizbrisivi trag u srcima hrvatskih vjernika.  

      Ove godine slavimo dvadesetu obljetnicu toga veličanstvena događaja vjere i posjeta pape Ivana Pavla II. Zagrebačkoj nadbiskupiji. Noseći u sebi spomen na milosni 

događaj vjere – proglašenje blaženim Alojzija Stepinca, hodočastimo Mariji da zahvalimo svojoj nebeskoj majci, i da joj kažemo svoje radosti, potrebe i tjeskobe, da 

potražimo utjehu duše i pomoć u nevolji. Ne zaboravimo u svojim molitvama na potrebe zagrebačke Crkve koja, Duhom Svetim potaknuta, traži nove putove 

naviještanja i življenja evanđelja. 

Program hodočašća 

U subotu, 8. rujna, u 7,20 sati s Glavnoga će kolodvora u Zagrebu krenuti poseban hodočasnički vlak za mlade koji će ih odvesti u Mariju Bistricu. 

U nedjelju, 9. rujna, u 9 sati bit će zajednička pobožnost Križnog puta za sve hodočasnike. 

Sveta misa bit će u 11,30 sati, a predvodit će ju nadbiskup – kardinal Josip Bozanić. 

Zajednički oproštaj bit će u 15 sati u svetištu Majke Božje Bistričke. 

 


