
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 10. rujna do 16. rujna 2018. 

10. rujna, ponedjeljak 

Sebastijan, Ines 
sv. misa u 8 sati   

  

 11. rujna, utorak 

Bonaventura, Gašpar 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+ za duše u čistilištu,   – na nakanu 

 

 12. rujna, srijeda 

Presveto Ime Marijino 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Stipo Tokić i svi pok. iz obitelji Tokić 

  

  13.rujna, četvrtak 

sv. Ivan Zlatousti, biskup 

i crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Katica Strinavić, +Anka i Mato Cerić 

  14. rujna, petak  

Uzvišenje sv. Križa 
sv. misa u 18,30 sati 
 + Josip Franjo i Danijel Vilić, + Željko Paradi,  

 – na nakanu: zahvanica 

 

  15. rujna, subota 

Bl. Djevica Marija 

Žalosna 

sv. misa u 8 sati    

– na nakanu: zahvala Blaženoj Djevici Mariji 

 

 16. rujna, nedjelja  

 
 DVADESET I ČETVRTA 

   NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

sv. misa u 9 sati  + Drago, Ante, Jela i Dušan Čačić 

sv. misa u 11 sati   – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Darko Crevar 

 

 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 
 U nedjelju, 16. rujna, svete su mise u 9, 11 i 18,30. Pod misom u 

9 sati imat ćemo zaziv Duha Svetoga za uspješan početak nove 

školske i vjeronaučne godine. Pozivamo roditelje da zajedno sa 

djecom dođu na svetu misu. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 13. rujna. 

 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. 

 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Tomislav Kvakić, sin Marijana i Marije Kvakić rođ. Remeta i Mihaela 

Farkaš, kći Josipa i Marije Farkaš rođ. Šironja iz Sopota.  

       Vjenčanje će biti 15. rujna 2018. u župi sv. Martina u Virju. 

 

Petar Punda, sin Ivice i Ivanke Punda rođ. Džaja i Petra Brkić, kći 

Inoslava i Đurđice Brkić rođ. Sinjeri iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 29. rujna 2018. u župi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

Blagdan Uzvišenja Svetog Križa 

Raspeti Isus je jedini Spasitelj svijeta! 

Prihvaćanjem svojega svakodnevnoga životnoga križa, primjerice svoje naravi, svojih i tuđih slabosti, svega što nam je neugodno i bolno – hodamo 

svojim, ali i Kristovim putom. No, ne budemo li spremni poći Kristovim putom, ne budemo li spremni svednevice uzimati svoj križ te s vjerom i ljubavlju ići za 

Isusom, okrenut ćemo se protiv Boga te tako biti i protiv Isusa.  

A Isus poziva i mene i tebe, istim riječima: Ako hoćeš biti moj učenik, ako hoćeš biti moj svjedok, odreci se sama sebe, odreci se svoje sebičnosti, tj. 

egoistična kruženja oko sebe i svaki dan uzmi svoj križ. Tako ćeš postati nalik na mene.  

Raspeti je Isus jedini otkupitelj i spasitelj – moj i tvoj, i cijeloga svijeta. On je naš Bog koji je podignut na mučilo križa zbog našega spasenja. Njega 

trebamo neprestano slaviti i častiti, njega trebamo primjerom svjedočiti i životom propovijedati, u svakoj prilici i na svakom mjestu. I to – počevši od najbližih.  

Raspeti je Isus spasitelj čovječanstva. On je Spasitelj i današnjega lutajućega čovječanstva što se toliko udaljilo od Boga da stvara civilizaciju bez Boga 

prihvaćajući moralni zakon suprotan Božjem zakonu. Zbog toga čovječanstva nosi teret neizmjerne patnje te hoda u mraku mržnje, podjela, razaranja, nasilja i 

ratova.  

Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, predao se na križ za spasenje ovoga i ovakva čovječanstva. Svojim životom svjedočimo Kristov križ, kako bi naše 


