
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 1. srpnja do 7. srpnja 2019. 

1. srpnja, ponedjeljak      

Aron, Zvjezdana, Estera 
sv. misa u 8 sati      

+Slavko Đurin 
 

 
 

2. srpnja, utorak 

Oton, Višnja 
sv. misa u 18,30 sati 

+Vilim, Marija, Vilko i Miroslav Škvorc, +Ivo i Mara 

Gavranović, +Marko i Luca Lacić, +Nedjeljko i 

Paulina Komljenović, +Krešimir Cervelin i svi. pok. iz 

obit., +Ivan Prskalo, +fra Veselko Sesar, +Ante, 

Vjekoslava i Vedrana Kušpilić 

 

3. srpnja, srijeda 

sv. Toma Apostol 
sv. misa u 18,30 sati 

–  na nakanu u zahvalu 
 

 

4. srpnja, četvrtak 

sv. Elizabeta Portugalska 
sv. misa u 18,30 sati 

+Željko Poljak 

 

5.srpnja, petak 

sv. Ćiril i Metod, slavenski 

apostoli, zaštitnici Europe 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Đurđica Drašković, +Barka Rafaj,+Stipo Ledić,  

+Goran Bjelobrajdić, +Željko Vučak,+Zlata Mance 

 +Branka Kutleša 
 

6. srpnja, subota 

sv. Marija Goretti, djevica  
sv. misa u 8 sati   

+Stjepan Đurin 
 

7. srpanj, nedjelja  
ČETRNAESTA NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati  +pok. iz obit. Blažun i Opaljin            

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati +Milan i Lucija Vuković    
 

        
                                                                                                                                                                        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 
 

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

 U svim crkvama diljem svijeta skuplja se milostinja za Petrov 

novčić, odnosno prilozi vjernika za potrebe Svetoga Oca u 

njegovu apostolskom i karitativnom djelu služenja općoj Crkvi.    

U svim crkvama Zagrebačke nadbiskupije, milostinja za Petrov 

novčić, skupljat će se u nedjelju poslije Petrova, 30. lipnja 2019. 

godine. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Dar svećeništva Crkvi, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 3.srpnja. 

 U petak, 5. srpnja. prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed      

od 17.45 do 18,30 sati. 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz  ulice Milovana 

Kovačevića. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, 

Živo Vrelo, Kana. 

 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Ivan Augustin, sin Miljenka i Zlatice Augustin rođ. Kudlek iz Sopota 

(Zagreb) i Matea Bešlin, kći Darka i Jasne Bešlin rođ. Krajačić iz 

Knežije (Zagreb). Vjenčanje će biti 13. srpnja 2019. u crkvi Uzvišenja 

Svetoga Križa u Sigetu. 

 

BUDIMO PRIKLADNO ODJEVENI NA BOGOSLUŽJU I CRKVENOMU PROSTORU  
 

        Ljetne vrućine i sparine, pa i kada su iznimno velike temperature nisu i ne smiju biti razlogom za neprikladno odijevanje ne samo u crkvi, nego i na mnogim 

radnim mjestima, primjerice u sudnicama, bolnicama, fakultetima, policiji, vojsci i drugdje. Katolicima nije samo bitno da su prikladno odjeveni, nego i da su 

dostojno, tj. čedno odjeveni. Sveta je misa, kao što znamo, gozba Gospodnja u kući Gospodnjoj. Na takvu se gozbu i u takvu se kuću ne dolazi u japankama, 

kratkim hlačama i suknjama, golih ramena i ruku…  To nije ni mjesto ni vrijeme za isticanje vlastite tjelesnosti i praćenja mode, mjesto je to i vrijeme susreta s 

Gospodinom koji ispred tijela i odijela stavlja duh i dušu koje nam je udahnuo.  

Da budemo dostojni slaviti Gospodina cijelim svojim bićem, imajmo na umu riječi sv. Pavla: Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama. (1Kor 6, 19). 
 


