
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 8. listopada do 14. listopada 2018. 

 

8. listopada, ponedjeljak 

Šimun, Demetrije 

 

sv. misa u 8 sati   

+Ivan, Milan i Kata Pavlović  

 

 9. listopada, utorak 

sv. Dionizije, 

biskup i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati     

+Miroslav Komac, +Anica Pavičić 

   

 10. listopada, srijeda 

Danijel, Samuel 
sv. misa u 18,30 sati 

+Elizabeta, Terzija i Viktor Kulkus 

  

11. listopada, četvrtak 

sv.Ivan XXIII., papa 
sv. misa u 18,30 sati 

+Milan Krišanić 

  12. listopada, petak  

Maksimilijan, Velibor 
sv. misa u 18,30 sati 
 +Ante, Jelka i Marta Jurišić, +pok. iz obit. Stjepana 

Moslavca i pok. iz obit. Blažičević, +Ivan Posavec 
 

  13. listopada, subota 

Teofil, Bogoljub 
sv. misa u 8 sati    

+Mijo Rendulić 

 14. listopada, nedjelja  
   DVADESET I OSMA 

     NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

sv. misa u 9 sati        + Doroteja Čičković 

sv. misa u 11 sati      – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + pok. iz obit. Perušić 
 

                 
               ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 

 

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

 Župni vjeronauk za krizmnike u utorak, 9. listopada u 16 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Što mi je činiti da baštinim život 

vječni? nakon večernje svete mise u srijedu, 10. listopada. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 11.listopada. 

 Susret Obiteljske zajednice i Grupe mladih u nedjelju, 14. 

listopada nakon večrenje svete mise. 

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulice Milovana 

Kovačevića. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: 

Glas Koncila, MAK, Živo Vrelo, Kana. 

 

LISTOPAD JE MJESEC MARIJINE KRUNICE: ZAŠTO JE DOBRO MOLITI KRUNICU? 
           Ponavljajući molitvu upućenu Isusovoj majci Mariji, stoljećima su se u krunici razmatrale postaje Isusova javnoga života život. Razmatralo se o radosnim, 

žalosnim i slavnim otajstvima, a u našemu je stoljeću sveti papa Ivan Pavao II. dodao i otajstva svjetla nazvavši krunicu sažetkom svega evanđelja. U radosnim 

otajstvima razmatramo pojavak Bogočovjeka na zemlji, u žalosnima gledamo Krista na križu, u slavnima se divimo Isusovoj i Marijinoj slavi u nebu, u otajstvima svjetla 

razmišljamo o Isusovom krštenju i očitovanju ljudima u naviještanju radosne vijesti.  
          Djevica je Marija na pozdrav anđela Gabrijela odgovorila potpunom vjerom: „Evo službenice Gospodnje! Neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1, 38). I nije bila 

samo nijemo oruđe u Božjim rukama, nego je sudjelovala slobodnom vjerom i poslušnošću u spasenju. Ona je kaže sv. Irenej: „...slušajući postala uzrok spasenja i sebi i 

svemu ljudskomu rodu. Što je Eva svezala svojom nevjerom, to je Djevica Marija razriješila vjerom!“ Eva je sudjelovala u davanju smrti, Marija je sudjelovala u 

davanju života svim srcem prihvaćajući Božju volju. Tako nam je Marija divan uzor i pomoć na putu spasenja.  

          To je razlog našoj potrebi za krunicom i naših pjesma iz ljubavi prema njoj. 

Barem u listopadu odvoji malo vremena da, zazivajući Gospu, razmatraš Isusov život. Krunicu i Gospine litanije možeš moliti svakog dana u našoj crkvi ispred Gospina 

kipa, pola sata prije svete mise.  
 


