
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 26. kolovoza do 1. rujna 2019. 

26. kolovoza, ponedjeljak      

Melkizedek, Anastazije  
sv. misa u 8 sati      

+ Nada Primorac i Josip Vodošek 
 

27. kolovoza, utorak 

sv. Monika, majka sv. 

Augustina 
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Drago i Barbara Čubrić, + Mato Pribanić 

28 kolovoza, srijeda 

sv. Augustin, biskup i crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Joso Slavica 
 

29. kolovoza, četvrtak 

Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja 
sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. dobročiniteljicu i zdravlje jedne osobe 
 

30. kolovoza, petak 

Feliks, Margarita 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Antonija Kalajdžija, + Valerija Gmazel 

31. kolovoza, subota 

sv. Paulin, biskup Triera, 

mučenik 

sv. misa u 8 sati   

 
 

1. rujna, nedjelja 

  
   DVADESET I DRUGA   

NEDJELJA 

KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati              + Đuro križan, Terezija i  

                                            Jakop Martinčić           

sv. misa u 11 sati             – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati        – na nakanu za zdravlje 
                                          

        

                                                         ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ I RUJAN 

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

 Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u srijedu, 28. 

kolovoza. 

 Zavjetno hodočašće grada Zagreba u Hrvatsko nacionalno 

svetište Majke Božje Bistričke održat će se u nedjelju, 8. rujna. 

Župljane koji žele ići na hodočašće autobusom molimo da se 

prijave u župnom uredu. Cijena je 50 kn po osobi. 

 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 Toljanić, sin Ivana i Ivanke Toljanić rođ. Gavranović iz 

Sopota i Ema Ramić, kći Mustafe i Nevenke Ramić rođ. 

Mihaljević iz Zagreba.  

Vjenčanje će biti 7. rujna 2019. u župi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    POVEZANOST S BOGOM RADOST ILI TERET? 

Vrući ljetni dani polako ostaju za nama. Doba godišnjih odmora bliži se kraju. Svi smo se nekako pokušali odmoriti od redovitih briga i poslova koji nas preko godine 

umaraju i opterećuju. Neki vjernici u ljetni odmor ubroje i „odmor od Boga“. Kao da bi preko ljeta i od Boga trebalo napraviti neku pauzu, ponajviše izostankom 

nekoliko nedjeljnih svetih Misa. Manji dolazak vjernika na nedjeljne Mise kroz ljeto, svakako se može opravdati odlaskom na odmor ili posjet rođacima. Ali teško je 

povjerovati da tako veliki broj vjernika odjednom odlazi na odmor i na put. Što se onda zapravo događa? Moguće je da neki vjernici pohađanje na svetu Misu nedjeljom 

povezuju sa održavanjem školske godine. Tako kad prestane škola, kao da za njih prestaje i obveza odlaska na svetu Misu. Ako doista tako neki razmišljaju, onda to 

znači da im je dolazak na svetu Misu obveza, teret od kojeg se jednako kao od drugih preko ljeta žele odmoriti. 

U tom slučaju, krivo gradimo svoj odnos s Bogom. Svima je potreban odmor, kako bismo obnovili snage za redovite obaveze. Ali postavlja se pitanje: dali nam je 

potreban i odmor od Boga odnosno od molitve, posebno zajedničkog slavljenja nedjeljne sv. Mise koja nas povezuje s Bogom? Ne osjećamo li kao istinski vjernici 

potrebu za Bogom i na odmoru? Nedjeljni susret u sv. Misi s Bogom predstavlja vrhunac kršćanske radosti u doživljaju Božje blizine, istinsku radost jer smo pozvani na 

gozbu ljubavi, praštanja, mira i zajednitva u vjeri. Stoga, za istinskog vjernika nema odmora mimo Boga, ćak što više odmor bi nam trebao pomoći u učvršćivanju 

povezanosti s Bogom. Odmor ne bi smio isprazniti naš duh, nego upravo suprotno, omogućiti nam da se u vrijeme odmora još više posvetimo svojoj nutrini, bogaćenju u 

duhu kako bi doista nove poslove i zadatke dočekali spremniji i obnovljeni u duhu.  


