
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 16. rujna do 22. rujna 2019. 

16. rujna, ponedjeljak      

sv. Kornelije i Ciprijan  
sv. misa u 8 sati      

+  Paula Fištrek 
 
 

17. rujna, utorak 

Rane sv. Franje,  

sv. Hildegarda 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Drago Ćaćić, + Jozo Kuliš, + Marija Cvetko 
 

18. rujna, srijeda 

sv. Josip Kupertinski 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Tomislav Lončar  
 

19. rujna, četvrtak 

sv. Januarije 
sv. misa u 18,30 sati 

+  Vinko Španjol 
 
 

20. rujna, petak 

sv. Andrija Kim Tea-gon, 

Pavao Chong Ha-sang i 

drugovi mučenici (Koreja) 

sv. misa u 18,30 sati 

+  pok. iz obit. Pavišić, + Ivan Vajda, 

+ Vikotor Baronica 

21. rujna, subota 

SV. MATEJ, APOSTOL 
sv. misa u 8 sati   

+  Milka Karaula  
 

22. rujna, nedjelja 
    DVADESET I PETA      

NEDJELJA KROZ GODINU 
 

sv. misa u 9 sati              – na nakanu 

sv. misa u 11 sati            – na župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati      + Petar Ninković                                                                                   

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Položi svoj račun,nakon večernje mise 

u srijedu, 18. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise 

u četvrtak, 19. rujna. 

 Članove Schönstattske zajednice, molimo da dođu na klanjanje 

poslije svete mise u četvrtak, 19. rujana. 

 Sljedeće nedjelje, 22. rujna, na misi u 9 sati, imat ćemo zaziv Duha 

Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne godine. Pozivam 

roditelje, djecu i učitelje da svi zajedno molimo Gospodina da 

svojim Duhom obasja naše učenike i učitelje kako bi svojim 

životom i radom mogli bii svjetlo jedni drugima u prenošenju i 

stjecanju znanja u ovoj školskoj godini. Istinski uspjeti u tom, može 

se samo uz pomoć Duha Svetoga, njegovim darovima mudrosti, 

jakosti i znanja. 

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

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

vrelo, Kana 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

Marijanske procesije za život u deset hrvatskih gradova 
 

          Vjernici iz deset hrvatskih gradova sudjelovat će u marijanskim procesijama za život u čast Bezgrješnomu Srcu Marijinu pod geslom Hrvatska 

Mariji, Majci Života. Procesijama se obilježuje početak jesenske kampanje bdjenja pred bolnicama i domovima zdravlja za prestanak pobačaja i širenje 

kulture života u hrvatskome narodu.  

           Kampanja će trajati od 25. rujna do 3. studenoga 2019. godine u 33 grada na 35 mjesta bdjenja, što tu  kampanju čini dosad najvećom. Uz 

pokroviteljstvo Hrvatske radiotelevizije i mnogih drugih medija, 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. 

          Pjevanom krunicom procesija će od Kamenitih vrata proći Trgom bana Josipa Jelačića do bazilike Presvetoga Srca Isusova (Palmotićeva 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. 

 


