
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 5. kolovoza do 11. kolovoza 2019. 

5. kolovoza, ponedjeljak      

Gospa Snježna 
sv. misa u 8 sati      

+Drina Pralas 
 

6. kolovoza, utorak 

     PREOBRAŽENJA 

     GOSPODINOVO 

sv. misa u 19 sati 

+Mihael Borošak, +Višnja Pelicarić, +Ana Badanjak i 

svi pok. iz obit., +Stajka i Manda Radman   

7. kolovoza, srijeda 

sv. Siksto II. papa 
sv. misa u 19 sati 

+Paško, Neda i Vesna Dizdar 

 
 

8. kolovoz, četvrtak 

sv. Dominik, prezbiter 

osnivač reda Dominikanaca 

sv. misa u 19 sati 

+ Tomislav i Hinka Jelavić 

9. kolovoza, petak 

sv. Terezija, Benedikta od 

Križa (Edith Stein) 

sv. misa u 19 sati 
 

10. kolovoza, subota 

sv. Lovro, đakon i mučenik 
sv. misa u 8 sati   
 

11. kolovoza, nedjelja  
       DEVETNAESTA     

           NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati              +Stanko Cvitanović           

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, 7. 

kolovoza. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz  Zemljakove 

ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, 

MAK, Živo Vrelo, Kana 
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                                                                    Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja    
Dana, 5. kolovoza zahvaljujemo Bogu za pobjedu izvojevane „Olujom“, i za sve naše branitelje, žive, ranjene, poginule i preminule. Za one koji su ovu Domovinu 

svojom hrabrošću, sve do žrtve života, uz Božju pomoć branili, stvarali i tako postavili temelj njezine izgradnje i rasta, da bude neovisna i svima lijepa, slobodna i 

sretna domovina. I da se svi s njom ponosimo. I ona s nama. I da svi za nju odgovaramo. Nikoga iz svojih zahvalnih molitava ne želimo danas izostaviti!   
Naša Gospa, majka i kraljica, nam stalno, kroz čitavu našu povijest hrvatsku, poručuje da Bogu treba za sve zahvaljivati i Božju pomoć i blagoslov zazivati. Da je s 

Bogom sve moguće. A papa Franjo stalno ponavlja: „Ne dajte da vam ukradu nadu!“ Vjerujemo da nije slučajno da se upravo na čudesan blagdan „Gospe Snježne“ 

koju toga dana slavimo, dogodio ovaj čudesan dan, veliki Božji dar „Olujne“ slobode našem hrvatskom narodu. Nisu li naši branitelji molili i oko vrata nosili, a narod 

ustrajno, noću i danju, po kućama, trgovima i crkvama, na kopnu i moru, molio njezinu krunicu ! 

Ne smijemo i nećemo to zaboraviti! Tebi Gospe povjeravamo našu domovinu Hrvatsku, sve nade, želje i molitve našega naroda, ovdje u domovini i po svemu svijetu 

raseljenom. Da u nama živi duša naših ratnika branitelja!                                                                            


