
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 21. listopada do 27. listopada 2019. 

21. listopada, ponedjeljak      

sv. Uršula, mučenica 

sv. misa u 8 sati  

+ Vjekoslava Ivić     
 

22. listopada, utorak 

sv. Ivan Pavao II., papa 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Dragica Kutleša, + Ante Šugar, 

 – na čast Blaženoj Djevici Mariji 

23. listopada, srijeda 

sv. Ivan Kapistranski, redovnik  
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ na čast i zahvalu Blaženoj Djevici Mariji  

24. listopada, četvrtak 
sv. Antun Marija Claret, biskup 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marija Prka 
 

25. listopada, petak 

Darinka, Darko, Katarina 

Kotromanić 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Srećko Jušić, Veronika i Antonija Šprajt, 

+ Josip Roob, – na čast pet rana Isusovih 

26. listopada, subota 

sv. Dimitrije Srijemski, đakon, 

mučenik 

sv. misa u 8 sati   

+ Stanko i Julijana Rudan 

27. listopada, nedjelja 
                TRIDESETA       

  NEDJELJA KROZ GODINU 
 

sv. misa u 9 sati         + Stanislav Čep, Franjo i Marija 

                                     Cigrovski, Štefanija i Vladimir 

                                     Beber     

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

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

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 

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

 U nedjelju, 20. listopada, Svjetski je dan misija. Pozvani smo kao 

župna zajednica odgovoriti molitvom i darovanjem vremenitih 

dobara na potrebe evangelizacije. 

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u srijedu, 23. listopada u 13,45 

sati; za krizmanike u četvrtak, 23. listopada: razred 8.a u 15 sati, 8.b 

u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe u srijedu. 23. listopada, nakon večernje svete 

mise. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije  svete mise 

u četvrtak, 24. listopada. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,  

27. listopada. 

 Caritas Zagrebačke nadbiskupije i ove će godine prikupljati sredstva 

za pothvat Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro prodajom lampiona 

ispred naše crkve, u tjednima prije blagdana Svih Svetih.  

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulice Viktora Kovačića. 

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

vrelo, Kana. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

SVJETSKI DAN MISIJA 
       Nakon Isusova uzašašća na nebo i silaska Duha Svetoga – koji se zbio pedeset dana nakon Isusova uskrsnuća, Isusovi su učenici krenuli u svijet da navješćuju radosnu 

vijest. Propovijedali su o Isusu i njegovim djelima, krsteći one koji su povjerovali na njihovu riječ.  

Apostol Pavao (Židov rođen u Tarzu 5. god., ubijen u Rimu 65. god po Kr.) najbolji je primjer toga pothvata, tj. naviještanja radosne vijesti mnogim narodima. Zato je putovao 

kopnom i morem prema zapadu: od Male Aziji do Grčke i Rima. Pisao je pisma ili poslanice zajednicama vjernika – kršćana, koje je krstio. On je doista najveći misionar u 

povijesti Crkve.  

     Isusovac Franjo Ksaverski (Španjolac, rođen 1506. u Navari, umro na otoku Šang Čanu u Kini 1552.), putovao je prema istoku: u Indiju, Gou, Cejlon, Malaju, na Molučke 

otoke i Japan gdje je ustanovio temelje Crkve. Proglašen je zaštitnikom svih misija, a Crkva ga stavlja uz bok sv. Pavlu. I mi Hrvati, imamo svoje velike primjere 

misionarskoga djelovanja, sv. Nikolu Tavelića (Šibenik, oko 1340. – Jeruzalem, 1391.) koji je otišao u Palestinu želeći muslimanima donijeti evanđelje – pravu Istinu. Zbog 

toga je podnio mučeničku smrt. Otac Ante Gabrić (Metković, 1915. – Maria Polli, Indija, 1988.) djelovao je među najsiromašnijima, donoseći im evanđelje i skrbeći o njima u 

svakomu pogledu. Nadamo se da će i on jednom biti postavljen na čast oltara. Sveci poput Pavla, Franje Ksaverskoga, Nikole Tavelića, misionari poput oca Ante Gabrića – 

skupa s najvećom misionarkom novije povijesti, svetom Majkom Terezijom –  veliki su primjeri i uzori u širenju evanđelja u svijetu. Oni su bili ljudi od riječi i djela.  

     No svaki među nama može biti čovjek od riječi i djela i svjedočiti evanđelje drugima, bližnjima, susjedima, rodbini, članovima svoje obitelji … Dovoljno je svjedočiti 

zauzet kršćanski život, na poslu i u domu. Bolesni i bespomoćni čekaju na svoje bližnje, zatvoreni iza susjednih vrata… Potražimo ih. Mnogi bi htjeli moliti, ali nemaju s 

kim… Pohodimo ih. Budimo mali misionari, to je veliko u Božjim očima. 


