
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 17. rujna do 23. rujna 2018. 

17. rujna, ponedjeljak 

sv. Robert Bellarmino, 

biskup i crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati   

 +Marija Markić 

 18. rujna, utorak 

sv. Josip Kupertinski, 

redovnik 

sv. misa u 18,30 sati     

+Jozo Kuliš, +Tomislav Lončar, +Paula Fištrek, 

+Hozana, Ante i Franjo Pranjić, – na nakanu 

+za pok. dobročinitelje,   

 19. rujna, srijeda 

sv. Januarije, biskup i 

mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+Vinko Španjol 

  

  20.rujna, četvrtak 

sv. Andrija Kim Tea-gon i 

Pavao Chong Ha-sang i 

drugovi mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 

+Agata i Josip Stančić 

  21. rujna, petak  

SV. MATEJ, 

APOSTOL I 

EVANĐELIST 

sv. misa u 18,30 sati 
 +Ante Šugar, +Milka Karaula, +Kata, Stjepan i 

Petar Majić, +Lucija i Josip Dujmović, +Željko 

Vukelić, +Žaneta i Antun Pečnikar, +Adolfina i Nenad 

Filić, + Branislav Mrđa 

  22. rujna, subota 

sv. Mauricije i drugovi, 

mučenici 

sv. misa u 8 sati    
 

 23. rujna, nedjelja  
 DVADESET I PETA 

   NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

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

sv. misa u 11 sati      – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Ivan Šafarek 
 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

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

 Molitveni susret Schönstattske zajednice, poslije večernje svete 

mise u utorak, 18. rujna. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Tko je najveći u Kraljevstvu Božjem 

nakon večernje svete mise u srijedu, 19. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 20. 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: 

Karlo Crnjak,sin Branka i Milice Crnjak rođ. Katić iz Sopota 

 i Tea Sergon, kći Borisa i Ankice Sergon rođ. Franculić iz Zagreba. 

Vjenčanje će biti 22. rujna 2018. u župi Svetog Duha u Zagrebu 
 

Marko Rastija, sin Božidara i Mare Rastija rođ. Barun iz Zagreba 

 i Ivna Ištuk, kći Ivice i Mirjam Ištuk rođ. Zenko iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 7. listopada 2018. u župi Krista Kralja, Zagreb-Trnje. 
 

Josip Vuglec, sin Alana i Gordane Vuglec rođ. Serdar iz Zagreba-

Travno i Ida Vincelj, kći Josipa i Vesne Vincelj rođ. Kolarić iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 7. listopada 2018. u župi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

                                                                            SVETI MATEJ, APOSTOL I EVANĐELIST 

U petak, 21. rujna, Crkva slavi blagdan svetoga Mateja zvanoga Levi, carinika iz Kafarnauma koji je na Isusov poziv spremno napustio dotadašnji život i 

krenuo za svojim Učiteljem. Tako je postao jedan od dvanaestorice Isusovih učenika. Službu carinika Židovi Isusova vremena držali su izdajničkim činom jer su 

carinici surađivali s okupatorskom rimskom vlašću. K tomu, ta je služba bila redovito povezana s podmitljivošću i nepoštenjem stoga su u narodu carinici slovili 

kao teški tlačitelji naroda i grješnici. No Isus je bio otvoren prema svima, za razliku od svojih sunarodnjaka, jer  je gledao u čovjekovo srce. Na Isusov poziv 

Matej spremno raskida sa dotadašnjim načinom života i počinje slijediti Isusa. 

Svetom se Mateju pripisuje najstarije evanđelje, napisano oko 70. godine. Predaja kaže da je sveti Matej svoje misionarsko djelovanje, nakon Judeje, 

nastavio u Arabiji i Etiopiji gdje je podnio mučeničku smrt. U ikonografiji se najčešće prikazuje simbolom anđela, odnosno kako uz anđelovu nazočnost piše 

svoje evanđelje. Štuje ga kao zaštitnika poreznika, carinika, knjigovođa, bankara i stražara. 

 


