
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 23. rujna do 29. rujna 2019. 

23. rujna, ponedjeljak      

sv. Pio iz Pietrelcine, redovnik  
sv. misa u 8 sati      

+  pok. iz obit. Živković 
 

 

24. rujna, utorak 

sv. Rupert i Virgil, biskupi 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Stjepan Štefan, + Vinko i Marica Sverić, - na 

nakanu u čast B. D. Marije 
 

25. rujna, srijeda 

Kleofa, Aurelija, Zlata 
 

sv. misa u 18,30 sati 

– na nakanu u zahvalu  
 

26. rujna, četvrtak 

sv. Kuzma i Damjan, mučenici 
sv. misa u 18,30 sati 

+  Josip Dermišek i Ivica Šafarik 
 
 

27. rujna, petak 

sv. Vinko Paulski, prezbiter 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Đuro i Štefica Mihalac, +pok. iz obit. Planinić,  

+ Nikola i Terezija Dolenec i pok. iz obit. Matoš,  

– na nakanu na čast pet rana Isusovih 
 

28. rujna, subota 

sv. Većeslav 
sv. misa u 8 sati   

+ Pavao Burić, Mihael i Ljubica Valjičević i Vinko  

   Pučar 
 

29. rujna, nedjelja 
    DVADESET I ŠESTA      

NEDJELJA KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati              + Rade Novaković i Anica 

                                            Blagojević 

sv. misa u 11 sati            – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati       + Marijan Leskovar                                                                                   

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

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

 Dana 22. rujna na misi u 9 sati bit će zaziv Duha Svetoga za 

početak nove školske i vjeronaučne godine.  

 Susret Biblijske grupe, tema: Tko ne vjeruje pismima, ne vjeruje 

ni uskrsnuću, nakon večernje mise u srijedu, 25. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 26. rujna. 

 Susret hrvatskih branitelja u četvrtak, 26.rujna u 19,30 sati. 

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

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

Živo vrelo, Kana 

Udruga Hrvatska za Život i molitvena inicijativa 40 dana za život pozivaju 

roditelje s djecom, mlade, molitvene zajednice, zborove i sve prijatelje života na 

zagrebačku procesiju Zagreb Mariji na Kamenita vratima, 25. rujna 2019. godine, 

u 17,30 sati. Procesija će od Kamenitih vrata proći Trgom bana Josipa Jelačića do 

bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ul. 31. Nakon svečane svete mise, 

koja počinje u 19 sati, bit će koncert tradicijskih i suvremenih marijanskim 

pjesmama Zagreb Mariji te dojmljivo svjedočanstvo jednoga bračnog para o temi: 

Jedno dijete dijete više. 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                           POČETAK NOVE ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE 

Na početku nove školske godine potičemo roditelje da ne zaborave na kršćanski odgoj svoje djece, da im ne bude teško uložiti trud i napor da bi njihova zauzeto 

sudjelovala u župnoj zajednici. Dužnost kršćanskih roditelja pred Bogom: ne štedjeti truda da njihova djeca rastu u vjeri i znanju o vjeri u roditeljskom domu i u školi. 

Roditelji koji vjeruju u Isusa Krista nikako ne bi smjeli zanemariti vjeronauk, kako onaj u školi, tako i onaj u župi kao bližu pripravu za sakramente svete pričesti i 

krizme. U katoličkoj obitelji nedjeljna je sveta misa neizostavna, ona je sredstvo i jamac obiteljskoga zajedništva s Gospodinom. Uz to  roditelji bi trebali: 

1. poticati dijete na pobožnosti prikladne njihovoj dobi: molitvu krunice, klanjanje, križni put i sl. 

2. upisati Katolički vjeronauk kao obvezni izborni predmet i župni vjeronauk u župi 

3. upisati dijete u ministrantsku skupinu, bude svećeniku pomoć uz oltar, da tako na osobit način sudjeluje u euharistijskom slavlju 

4. poticati ili upisati dijete da pjeva u dječjemu zboru svake nedjelje na misi u 9 sati. 

Osobito pozivamo ovogodišnje  prvopričesnike da postanu poslužitelji kod oltara 

i tako sudjeluju u euharistijskomu slavlju – gozbi na koju nas poziva Gospodin. 

 


