
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 15. srpnja do 21. srpnja 2019. 

15. srpnja, ponedjeljak      

sv. Bonaventura, redovnik i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati      

 
 

16. srpnja, utorak 

Blažena Djevica Marija od 

Brda Karmela 

sv. misa u 19 sati 

+Josip i Anica Antolek, +Petar Mladen Golubić, 

+Marija Boehm,  – na nakanu u zahvalu  

17. srpnja, srijeda 

Hijacint, Rufina, Marcelina 
sv. misa u 19 sati 

+Stanko i Božica Ćosić 
 

18. srpnja, četvrtak 

Bruno, Teodozija 

 

sv. misa u 19 sati 

– na nakanu u zahvalu 

19.srpnja, petak 

Zora, Zlata, Zlatko 
sv. misa u 19 sati 

+Franjo Grabar  

20. srpnja, subota 

sv. Ilija, prorok 
sv. misa u 8 sati   
 

21. srpanj, nedjelja  
ŠESNAESTA NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati              +Stanislav Čep            

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati      +Manda, Mato i Stjepan 

                                          Mihaljević 
 

        
                                                                                                                                                                        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 

 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Gostoprimstvo, martizam i 

slušanje, nakon večernje svete mise u srijedu, 17. srpnja. 

 Molitveni susret Schönstattske zajednice, poslije večernje svete 

mise u četvrtak, 18. srpnja. 

 Hrvatska Schönstattska obitelj organizira susret mladih 

(petnaestogodišnjaka i starijih) godina u svetištu Majke Triput 

Divne u Ivanovcima kod Valpova u subotu, 31. kolovoza 2019. 

Tema susreta je Vjerodostojnost. Polazi se autobusom iz 

Zagreba, mladi koje žele biti na tom susretu neka se jave u 

župni ured. 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz  ulice Milovana 

Kovačevića. 

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

Živo Vrelo, Kana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA 

Često govorimo kako smo izgubili mir kakav su imali ljudi u ne tako davnu vremenu. Iako su upoznali težinu života na drugačiji, usuđujem se reći, dublji i teži način 

negoli mi današnji, ipak su imali vremena za druge i za sebe. Dovoljno je pomisliti na ratare i sve one koji su živjeli od rada svojih težačkih ruku. Koliko je bilo 

teško obrađivati zemlju bez svih današnjih strojeva i pomagala, i koliko je to vremena oduzimalo?! Uza sve napore mukotrpna rada, ti su ljudi nalazili vremena za 

odmor i vremena za bližnjega. Život je uvijek bio, i bit će, na svoj način težak. Takav je i nama danas. Čini se da smo se mi – današnji – zaboravili  radovati uspjehu 

ili plodu svojega rada ili napora, osim ako nije  velik i svima poznat. U svakomu bismo danu mogli naći komadić zadovoljstva jer nijedan ne prođe bez našega truda i 

napora. Današnji način života i djelovanja uvelike je drugačiji od onoga u prošlosti. Potrebi za godišnjim odmorom shvaća se kao prilika da se čovjek nekoliko dana 

odvoji od svakodnevne životne vreve i potraži mir u sebi, u društvu obitelji i prijatelja. 

Isus se također odmarao pa je i učenike poticao na odmor: „Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.“ (Mk 6, 31) Pronađimo i mi vremena za sebe, 

za odmor. Odmor nam je potreban kao što nam je potreban i rad. Tomislav Ivančić uspoređuje rad s udisanjem zraka, a odmor s izdisanjem. Čovjek ne može samo 

udisati zrak, kao što ne može ni samo izdisati. Potreban je usklađeni ritam udisanja i izdisanja da bismo mogli živjeti. Odlazite li potražiti svoj odmor u ljepotama 

prirode, ne zaboravite na Boga, koji je te ljepote stvorio. Kao što stoji u psalmu 23(2-3): „Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i 

krijepi dušu moju.“ Želim da na svojemu godišnjem odmoru, ma gdje bili, odahnete od svakodnevne vreve i da nađete načina za istinski odmor. 
 


