
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 8. srpnja do 14. srpnja 2019. 

8. srpnja, ponedjeljak      

sv. Akvila i Priscila 
sv. misa u 8 sati      

+Anica Ostrihon 
 

 

9. srpnja, utorak 

Bl. Marija od Propetog Isusa 

Petković 

sv. misa u 18,30 sati 

+Vesna Sić, +Srećko, Iva i Stjepan Penava i pok. iz 

obit. – na nakanu u zahvalu 

 

10. srpnja, srijeda 

Amalija, Ljubica 
sv. misa u 18,30 sati 

+Stjepaqn Gamilec 
 

11. srpnja, četvrtak 

sv. Benedikt iz Nursije, 

zaštitnik Europe 

sv. misa u 18,30 sati 

+Iva, Ivan i Iva Jokić 

12.srpnja, petak 

Hilarije, Živko, Tanja 
sv. misa u 18,30 sati 

+Branko Mikša, +Andrija, Marija i Kata Vujnović i 

pok. iz obit.  +Josip, Barica i Kata Šimunec,       

+Valerija Makk, – na nakanu u zahvalu 
 

13. srpnja, subota 

Bl. Djevica Marija Bistrička  
sv. misa u 8 sati   
 

14. srpanj, nedjelja  
PETNAESTA NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati              +Franjo Škrlec            

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    
 

        
                                                                                                                                                                        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 

 

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

 Susret Biblijske grupe nakon večernje svete mise u srijedu, 10. 

srpnja. 

 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 

Matej Mišić, 

sin Tvrtka i Andreje Mišić, rođ. Kraljević, iz Knežije (Zagreb) 

i Kristina Prhal, 

kći Velibora i Nadice Prhal, rođ. Klečić, iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 13. srpnja 2019. u župi TijelaKristova u Sopotu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       GODIŠNJI ODMOR I DAN GOSPODNJI 

Na prvim stranicama Biblije susrećemo Stvoritelja koji šest dana radi i stvara, a sedmi se dan odmara. Tu jasno nalazimo biblijsku potvrdu o čovjekovoj potrebi za 

zasluženim odmorom. Tako u današnjem društvu imamo dnevni odmor, tjedni, mjesečni i godišnji odmor.  

U Europi se uvriježio običaj da se na godišnji odmor odlazi u srpnju i kolovozu kao najtoplijim mjesecima godine te je tada u većini zemalja i duži ljetni odmor za 

djecu. Tako godišnji odmor može zajedno provesti cijela obitelj. 

I Isus je bio, duboko svjestan potrebe svakog čovjeka za odmorom pa u evanđelju (Mk 6, 31) potiče svoje učenike: „Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i 

otpočinite malo.” 

Nama vjernicima nije dobar nikakav odmor daleko od Boga ili bez  Boga: ni tjedni, ni mjesečni, ni ljetni, ni godišnji…  Kao što je na odmoru potrebna tjelesna hrana i 

ugoda, tako je potrebna  duhovna hrana – sv. misa i molitva.  Zar vjernik ne može reći: Ne ću na misu jer sam na godišnjem odmoru. Ne trebam se moliti Bogu jer sam 

na godišnjem odmoru.?!  Što bi bilo kada bi dragi Bog ovo ljeto objavio: „U kolovozu sam na godišnjem odmoru, četiri tjedna ne ću biti s vama!“ Istoga bi trenutka bi 

nestalo i mene i tebe, i cijeloga svijeta. Njegov „odmor“ bi za nas značio smrt. 

                    Poštujmo nedjelju, tj.  Dan Gospodnji i za vrijeme godišnjega odmora. Poštuj nedjeljni odmor da ti Bog dade sreću, mir i blagoslov u srcu i u obitelji. 


