
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 24. rujna do 30. rujna 2018. 

 

24. rujna, ponedjeljak 

Gospa od Otkupljenja 
sv. misa u 8 sati   

 +Petar, Eva i Vladimir Babić 

 

 25. rujna, utorak 

Kleofa, Zlata, Tvrtko 

 

sv. misa u 18,30 sati     
- na nakanu, +Marica i Vinko Sverić 

   

 26. rujna, srijeda 

sv.Kuzma i Damjan, 

liječnici, mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 
+pok. iz obit. Pačarić i Zetović 

  

  27.rujna, četvrtak 

sv. Vinko Paulski, 

prezbiter, osnivač reda 

sv. misa u 18,30 sati 
+Josip Vrhovnik 

  28. rujna, petak  

sv. Većeslav 
sv. misa u 18,30 sati 
 +August Marijan Rajterić 

 

  29. rujna, subota 

sv. Mihael, Gabrijel i 

Rafael, arkanđeli 

sv. misa u 8 sati    

+Pavao Burić, +Mihael i Ljubica Valjičević 

 30. rujna, nedjelja  

 
 DVADESET I ŠESTA 

   NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

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

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Đuro i Štefica Mihalac 

 

 

 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Oh, kad bi sav moj narod 

prorokovao! nakon večernje svete mise u srijedu, 26. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 27. rujna. 

 Susret hrvatskih branitelja u četvrtak, 27. rujna u 20 sati.  

 U rujnu upisujemo 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. 

NAJAVA: 

U utorak, 2. listopada, u 19 sati održat će se sastanak s  

roditeljima prvopričesnika te sastanak s roditeljima krizmanika 

u 20 sati. 

Pozivamo roditelje prvopričesnika i krizmanika da se odazovu.  

 
 

RADOSNO SUDJELUJMO U LITURGIJSKIM SLAVLJIMA TE NOVOJ ŠKOLSKOJ I VJERONAUČNOJ GODINI 
 

         Na početku školske i vjeronaučne godine katolički roditelji koji su prvi odgojitelji svoje djece u vjeri, razmišljaju kako na najbolji način uključiti svoje 

dijete u različite načine djelovanja u župnoj zajednici. Postoji nekoliko mogućnosti da dijete postane marljiv ili zauzet član naše župne zajednice. Primjerice, bilo 

bi lijepo da svi koji su u prošloj školskoj godini primili prvu svetu pričest u novoj školskoj godini postanu ministranti – prvopričesnici i da tako budu bliže 

Gospodinovu stolu s kojega će primati Tijelo Kristovo.  

         Svake nedjelje na svetoj misi u 9 sati pjeva Dječji zbor, a čitači iz liturgijske skupine čitaju Božju riječ. Tako prvi svojim pjevanjem, a drugi svojim 

čitanjem uljepšavaju slavljenje liturgije.  

         Početak nove školske godine osobit je poticaj i našim krizmanicima da i nakon primanja sakramenta potvrde budu marljivi u našoj župi, primjerice  da se 

pridruže Grupi mladih ili Zboru mladih koji pjeva svake nedjelje na večernjoj misi, u 18,30 sati. 
 


