
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 9. rujna do 15. rujna 2019. 

9. rujna, ponedjeljak      

sv. Petar Claver, prezbiter  
sv. misa u 8 sati      

+  Petar Jukić 
 
 

10. rujna, utorak 

Pulherija, Sebastijan 
sv. misa u 18,30 sati 

+  Ivan Puškarić 
 

11. rujna, srijeda 

Adelfo, Bonaventura, Gašpar 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Ivan i Marija Stojić  
 

12. rujna, četvrtak 

Ime Marijino 
sv. misa u 18,30 sati 

+  Mijo i Marija Prevendar 
 
 

13. rujna, petak 

sv. Ivan Zlatousti, biskup i 

crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Željko Paradi, + Franjo i Dragica Kadojić,  

+ Anica Pavišić,  – na nakanu u zahvalu 
 

14. rujna, subota 

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA 
sv. misa u 8 sati   

+  Josip Franjo i Danijel Vilić 
 

15. rujna, nedjelja 
    DVADESET I ČETVRTA       

NEDJELJA KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati            + Marija Jurčević 

sv. misa u 11 sati           – za župnu zajednicu 

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

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

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

 Susret Biblijske grupe, nakon večernje mise u srijedu, 11. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete 

mise u četvrtak, 12. rujna. 

 Od 1. rujna počeli smo upisivati misne nakane za listopad, 

studeni i prosinac 2019. godine. 

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

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

Živo vrelo, Kana 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Roko Roca, sin Milana i Mire Roca rođ. Basara i Ana Kunović, kći 

Milivoja i Dragice Kunović rođ. Hlebić, oboje iz Sopota.          

Vjenčanje će biti 5. listopada 2019.                                                         

u crkvi Majke Božje Sljemenske –  Kraljice Hrvata, na Sljemenu. 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

Mala Gospa – rođendan Djevice Marije 
Crkva u liturgijskom smislu slavi samo tri rođendana: Isusov, Krstiteljev i Gospin. Riječ je o iznimnim osobama u povijesti spasenja, njihovo rođenje za zemlju 

nama ima poseban značaj. Stoga je Crkva odredila da dani njihova rođenja vjernicima ne budu obični dani ili spomendani nego blagdani – dani radovanja, zahvaljivanja 

i slavljenja. Vjernicima je Gospino rođenje blagdan. Njime zahvaljujemo Bogu što je njezino rođenje zora našega spasenja, kako kaže liturgija. Gospa je naša nebeska 

majka. Ne bi nam vrijedilo što nas je rodila zemaljska majka da nas nebeska majka nije rodila za nebo. To se naše rođenje dogodilo po Djevici Mariji onda kada je ona, 

naša Gospa, rodila Isusa: dajući svijetu Otkupitelja i predajući ga Božjoj volji.  

Svakomu je djetetu njegova majka ljubljeno stvorenje, svi s ljubavlju mislimo na onu koja nas je nosila pod svojim srcem, žrtvovala se za nas, ne samo u našemu 

djetinjstvu nego i kasnije. Na duhovnomu planu to podjednako vrijedi za Gospin odnos prema nama i naš odnos prema Gospi. Ona nas stalno nosi u svojemu srcu i moli 

za nas jer smo – po njezinu sinu Isusu – i mi njezina djeca. Zato smo zahvalni Bogu i ljubimo Gospu.  

Najljepše što možemo darovati Gospi za rođendan jest ljubiti Isusa – njezina sina, držati se njegovih riječi, živjeti po njegovoj riječi. To je put prema Bogu, prema 

radosti života vječnoga, put kojim će nas  Gospa želi pratiti i voditi da  ne zalutamo, da se ne izgubimo. Tako postajemo dijete najbolje i najnježnije majke, dijete 

dobrote i pravednosti, posve Gospino, tj. pod njezinom zaštitom.  

Puni radosti svetkujmo rođenje Djevice Marije. Iz nje je isteklo Sunce pravde. 

 


