
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 29. srpnja do 4. kolovoza 2019. 

29. srpnja, ponedjeljak      

sv. Marta iz Betanije 
sv. misa u 8 sati      

 
 

30. srpnja, utorak 

sv. Petar Krizolog, redovnica 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Mira Kazilari, +Tihomir Prskalo,                              

– na nakanu u zahvalu 

31. srpnja, srijeda 

sv. Ignacije Lojolski 
sv. misa u 18,30 sati 

+Josip i Ana Radmilović 

 
 

1. kolovoza, četvrtak 

sv. Alfonzo Marija de Liguori 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Jakov i Tereza Radišić 

2.kolovoza, petak 

Blažena. Djevica  

Marija od Anđela 

sv. misa u 18,30 sati 

+Stevo i Svetislav Zarić, +Josip Crnko, +Manda Umić 

3. kolovoza, subota 

bl. Augustin Kažotić 
sv. misa u 8 sati   
 

4. kolovoza, nedjelja  
       OSAMNAESTA     

           NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati              +Erika Škarablin            

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati       +Dražen Rukavec 

                                          
 

        
                                                                                                                                                                        

         ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ-KOLOVOZ 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Čuvajte se svake pohlepe, nakon 

večernje mise u srijedu, 31. srpnja. 

 Petak, 2. kolovoza, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45 

do 18,30 sati. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz  Zemljakove ulice. 

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

Vrelo, Kana 

Sakrament ženidbe žele sklopiti:  

 
Hrvoje Brajković, sin Željka i Ljiljane Brajković rođ. Kapusta i Martina Pless, 

kći Siniše i Sanje Pless rođ. Kocijan oboje iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 17. kolovoza 2019.  

u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini. 

 

Marko Skenderović, sin Grge i Julijane Skenderović rođ. Miković iz Središća 

(Zagreb) i Nives Črep, kći Franje i Dragice Črep rođ. Srša iz Strahonineca 

(Čakovec).  

Vjenčanje će biti 31. kolovoza 2019. 

u crkvi Marije Pomoćnice u Strahoninecu. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           Oče naš – Molitva Gospodnja  
Moleći Oče naš ponavljamo Isusove riječi upućene Ocu, onako kako je on poučio svoje učenika: Vi kada molite, ovako molite…(Mt 6, 9). Tako nam Isus pokazuje da 

smo Božja djeca, da nam je Bog otac, da je svatko od nas njegov sin i njegova kći. To je prva Isusova pouka o molitvi: osvijestiti tko smo, čiji smo i komu se obraćamo. 

Mi smo djeca, a Bog je Otac. Otac koji nas vidi, zna sve naše potrebe i hrli nam ususret darovati što od njega ištemo. Kraljevstvo Božje  najvrjedniji je dar ljudskomu 

rodu, ljudi ga mogu prepoznati u potrebama svojega srca i započeti ga graditi u sebi i oko sebe. Otac nebeski, o kojem nam Krist govori u prispodobama, ne sjedi na 

nedostupnu mjestu nego je blizu svima koji ga traže. Vršiti volju Očevu najizvrsniji je i najsigurniji put prema tomu kraljevstvu. Nebeski Otac opskrbio nas je za 

putovanje tim putom koji je, zapravo, naš život – kruhom svagdašnjim: Tijelom Sina svojega – svetom pričešću. Tijelo je Kristovo snaga jakih i okrjepa slabih, 

potrebno prvima i posljednjima. Čuva nas od napasti i zla, čini da lakše opraštamo da bi i nam bilo oprošteno. Kazuje nam da je Bog, tj. naš Otac prisutan u svijetu 

svaki dan i svaki trenutak.  

No mislimo li na Boga, zovemo li Oca, razgovaramo li s njime, obraćamo li mu se, razmišljamo li o njegovim riječima? Primjećujemo li što nam je sve dao i što nam 

daje? Vjerujemo li da je Otac nebeski sama dobrota i milosrđe?  

Uistinu, povjerujemo li da naš Otac zna što nam treba i prije negoli ga zaištemo, dobit ćemo ono što nam je potrebno.  

 


