
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 15. listopada do 21. listopada 2018. 

15. listopada, ponedjeljak 

sv. Terezija Avilska, djevica 

i crkvena naučiteljica 

 

sv. misa u 8 sati   
 – na nakanu: zahvalnica 

 

 16. listopada, utorak 

sv. Hedviga 
sv. misa u 18,30 sati     
+Marija Kovač i Josip Zlatar i pok iz obitelji, 

+Marija Peh, +Josip Franjo i Danijel Vilić 

 17. listopada, srijeda 

sv. Ignacije Antiohijski, 

biskup i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 
+pok. iz obit. Čuturić i Orešković 

  

18. listopada, četvrtak 

SV. LUKA, evanđelist 
sv. misa u 18,30 sati 

 – na nakanu 

  19. listopada, petak  

sv. Ivan Brebeuf, Izak 

Jogues, mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 
 +pok. iz obit. Farkaš, +Petra Tojčić, +Mate i 

Ružica Križan-Drmić, +Davor, Zlata i Ivica Vlak 
 

  20. listopada, subota 

Vendelin, Kornelije, Irena 
sv. misa u 8 sati    

+Stjepan Cipriš 

 21. listopada, nedjelja  
   DVADESET DEVETA 

     NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

sv. misa u 9 sati        + Tatjana Krampaček 

sv. misa u 11 sati      – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Rade Novaković i Anica  

                                      Blagojević 
 

                ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Obiteljske zajednice i Grupe mladih u nedjelju, 14. listopada 

nakon večrenje svete mise. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 15. listopada u 13,45; 

za krizmanike u utorak, 16. listopada u 16 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Kada molite, ne znate što ištete! nakon 

večernje svete mise u srijedu, 17. listopada. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise       

u četvrtak, 18.listopada. 

 Molitveni susret Schönstattske zajednice  nakon večernje svete mise       u 

četvrtak, 18. listopada. 

 Slijedeće je nedjelje Svjetski dan misija. Pozvani smo kao župna 

zajednica odgovoriti molitvom i darivanjem materijalnih dobara             

za velike potrebe evangelizacije. 

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulice Milovana Kovačevića. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: 

Glas Koncila, MAK, Živo Vrelo, Kana 
 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Nedeljko Kovačec, sin Miroslava Kovačec i Bare Kovačec rođ. Dragozet  

i Ivana Blašković, kći Branimira Blašković i Betike Blašković rođ. Vrabec iz 

Zagreba (Sopot).  

Vjenčanje će biti 27. listopada 2018. u župi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

LISTOPAD JE MJESEC MARIJINE KRUNICE 

Sveopća industrijalizacija i glad za materijalnim dobrima dobrano je odmaknula europskoga čovjeka od potrebe, nerijetko i od svijesti o vječnim vrjednotama, 

gurnuvši ga tako u puku ovozemaljsku stvarnost. Takav se čovjek pomalo gubi, ne samo da nema vremena za molitvu nego nema vremena ni za obiteljske objede, a 

kamoli za krunicu. Zbog toga se umnažaju duševne i tjelesne bolesti: čovjek hoće više nego što mu dopuštaju vlastite snage. Tim razlozima dodajmo i ovaj: današnji 

čovjek traži razumsko opravdanje za sve. Pita se čemu će mu molitva, to čudno i neprestano ponavljanje istih riječi?  

Eto kako ljudi i danas čine istu pogrješku, miješaju razum i vjeru ne shvaćajući da je potrebno i jedno i drugo: da vjerom dosežu što je Božje, a razumom što je 

ljudsko. Ne uviđaju da vjera otkriva tajne neba, razum tajne zemlje i svemira. Kad ne bi bilo vjere, a razumom se spoznavale tajne neba, kako bi do njih dolazili toliki 

neuki koji ne znaju ni pisati ni čitati?! Zato je molitva dobra u svim svojim oblicima, posebice molitva krunice. Zato bi se dobri vjernici i svi iz njihovih obitelji trebali, 

osobito u mjesecu listopadu, okupljati oko obiteljskog stola ili u crkvi zajedno moleći ili razmišljajući o otajstvima od kojih je satkana krunica. Nižući zrnca krunice, 

molit će i tražiti pomoć istodobno zahvaljujući Bogu za sva dobra koja su primili. Jer krunica je i snaga i utjeha u radostima i žalostima svagdašnjega života.  

Tijekom listopada posveti više vremena molitvi krunice. Krunicu i Gospine litanije možeš moliti svakoga dana i u našoj crkvi ispred Gospina kipa pola sata prije 

svete mise! 
 


