
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 12. kolovoza do 18. kolovoza 2019. 

12. kolovoza, ponedjeljak      

sv. Ivana Franciska de 

Chantal  

sv. misa u 8 sati      

+ Ivan Bebek 
 

13. kolovoza, utorak 

sv. Poncijan, papa i Hipolit, 

prezbiter; mučenici 
 

sv. misa u 18,30 sati 

+Branko, Drago i Ana Crnjak  

14 kolovoza, srijeda 

sv. Maksimilijan Marija Kolbe, 

prezbiter i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

 
 

15. kolovoza, četvrtak 

UZNESENJE BLAŽENE 

DJEVICE MARIJE 

 

sv. misa u 9 sati 

+ Jakov i Jelena Grabar 

sv. misa u 11 sati 

 – za župnu zajednicu 
 

16. kolovoza, petak 

sv. Stjepan Ugarski, kralj; 

sv. Rok 

sv. misa u 18,30 sati 

 

17. kolovoza, subota 

Miron, Natalija 
sv. misa u 8 sati   

+ Frane i Ana Čerkez 

18. kolovoza, nedjelja  
DVADESETA   NEDJELJA 

KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati              +Željka Bahorić           

sv. misa u 11 sati             – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati        – na nakanu u zahvalu  
                                          

        
                                                                                                                                                                        

                 ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ 

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

 Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u srijedu, 14. 

kolovoza. 

 U četvrtak, 15. kolovoza, blagdan je Uznesenja Blažene 

Djevice Marije ili Velika Gospa. Svete mise u 9 i 11 sati. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz  Zemljakove 

ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, 

MAK, Živo Vrelo, Kana 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 Marija – zagovornica i uzor  
 

Proslavljajući Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo, Crkva nas poziva da usmjerimo pogled prema gore, tj. prema nebu, i da razmišljamo o Božjoj slavi po 

Blaženoj Djevici Mariji. Kakav je naš odnos prema nebeskoj Majci, Blaženoj Djevici Mariji? Razmišljamo li kada o Mariji? Kako ju doživljavamo?  

U pobožnostima svetoj Bogorodici olako zaboravljamo da njezina svetost nije samo zato da bismo izmolili njezin zagovor kod Gospodina, nego je više radi našega 

nasljedovanja njezina života, njezine vjere i njezine poniznosti. Gospu nerijetko zamišljamo kao krhku osobu, blaga i lijepa lica, a katkada se čini da se pretjeruje u 

isticanju  njezine neznatnosti do te mjere da Marija postaje bezličnom, kao da ona nema svoj stav i odvažnost, nego sve čini onako kako joj se naredi. Zbog te 

poslušnosti promatrat ćemo je samo kao miljenicu Božju pa joj se, prema tomu, možemo i utjecati u zagovor, jer će nam Bog zbog nje učiniti velika djela.  

Istina je da Bog po Mariji čini velika djela, ali mislim da je važno da znamo svu snagu njezine osobnosti te u njoj, osim zagovornice, prepoznajemo i primjer i uzor za 

svoj život. Sveci, pa tako i Marija, jesu oni, za koje Crkva vjeruje da su proslavljeni u nebeskoj slavi, koju su zavrijedili čineći dobro u ovozemaljskomu životu. Slaveći 

svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, iskazujemo vjeru u Marijinu nebesku proslavu, ali i svu ljepotu njezine osobe koja je samozatajnošću, ali i upornošću 

živjela Božji plan spasenja. 
 


