
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 1. listopada do 7. listopada 2018. 

1. listopada, ponedjeljak 

sv.Terezija od Djeteta Isusa 
djevica i crkvena naučiteljia 

sv. misa u 8 sati   

  

 

 2. listopada, utorak 

Sveti Anđeli Čuvari 
sv. misa u 18,30 sati     

+Stanko i Marija Vračević i svi pok. iz obit. Vračević i 

Maznik, +Stevo Brozović 

 3. listopada, srijeda 

sv.Franjo Borgia, 

redovnik 

sv. misa u 18,30 sati 

+Euzebije i Dobrila Ljuba 
  

  4. listopada, četvrtak 

sv. Franjo Asiški, 

redovnik 

sv. misa u 18,30 sati 

+Željko Poljak 

  5. listopada, petak  

sv. Faustina Kowalska, 

redovnica, mističarka 

sv. misa u 18,30 sati 
 +pok. iz obit. Škrlec, +Mate, Jaka i Jozo Gadža,   

 +Franka Matičević, +Bruno Glamuzina 
 

  6. listopada, subota 

sv. Bruno, prezbiter 
sv. misa u 8 sati    

+Etelka Paver 

 7. listopada, nedjelja  
   DVADESET I SEDMA 

     NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

sv. misa u 9 sati        + Marija i Josip Prnjak 

sv. misa u 11 sati      – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  – na nakanu – zahvala Blaženoj 

                                      Djevici Mariji                                    

              ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 

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

 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 na 

sastanak! 

 Susret Biblijske grupe, tema: Je li brak ikad razriješiv? nakon večernje 

svete mise u srijedu, 3. listopada. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise u 

četvrtak, 4. listopada. 

 Petak, 5.listopada, prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed  

od 17,45 do 18,30. 

 Susret Ministranske grupe, u subotu, 6. listopada u 10 sati. 

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića. 

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

vrelo, Kana i dr. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Ivan Krolo, sin Joška Krolo i Marine r.Tramošljanin iz Zagreba i 

Andrea Stojanović, kći Nikole Stojanović i Vesne r. Anjoš iz 

Zagreba. Vjenčanje će biti 19. listopada 2018. u župi Tijela 

Kristova u Sopotu. 

 

                                                                                                  LISTOPAD JE MJESEC GOSPINE KRUNICE 
 

Mjesec je listopad mjesec Marijin mjesec ili mjesec Gospine krunice. Naime, 7. listopada 1571. kršćanska je vojska kod Lepanta pobijedila tursku vojsku. 

Kršćani su bili uvjereni da je ta bitka dobivena posebnom milošću koju je Bog udijelio po Marijinu zagovoru, stoga se tada slavi blagdan Blažene Djevice Marije 

od Krunice.  Marija je put kojim je Bog došao k nama, po njoj smo primili Isusa, a Isus nam pokazuje put k Bogu Ocu. Danas je poljuljana vjera u mnogih: 

vjeruju u razum, slobodu, napredak, ali ne više u Kristovo božanstvo. No, samo je Isus Krist pravi Put, Istina i Život. Bez Isusa nitko ništa ne može znati o Bogu, 

o onostranomu, o vječnomu, o svrsi i cilju života. Samo Isus poznaje Oca.  

Ako želiš iskusiti duboku vjeru u Isusa Krista, moli svakodnevno krunicu. Tako su činili mnogi sveti: Ivan Maria Vianney, padre Pio iz Pietrelcine, Majka 

Terezija, papa Ivan Pavao II. koji se sav predao Majci Božji – o čemu svjedoči njegovo geslo Totus Tuus (sav tvoj). Tako će Gospa i tebi donijeti Gospodina. Ona 

je Majka Božja, Majka vjere, Majka Crkve. Ona je i moja i tvoja Majka. Ako je Marija tvoja majka, zauvijek ćeš imati Boga za Oca. Prihvati Mariju u svoj život 

kroz molitvu krunice. Jer molitva krunice ti pokazuje kako je Isus živio. Krunica je tvoj zajednički put s Kristom. Vodi te k Ocu, daje ti Duha i snage. Tijekom 

listopada posveti više vremena molitvi krunice.  U našoj crkvi možeš moliti krunicu svakog dana. Molitva krunice započinje pola sata prije svete mise!  


