
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 14. listopada do 20. listopada 2019. 

14. listopada, ponedjeljak      

sv. Kalist I., papa i mučenik 

sv. misa u 8 sati  

+ Franjo Josip i Danijel Vilić     
 

15. listopada, utorak 

sv. Terezija Avilska, djevica i  

crkvena naučiteljica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Petar Mladen Golubić, + Marijan Kikaš,  

+ Zvonko Cegledi, – na nakanu u zahvalu 
 

16. listopada, srijeda 

sv. Marija M. Alacoque  
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ankica Bočkaj 

17. listopada, četvrtak 
sv. Ignacije Antiohijski, mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Mila Lukić 
 

18. listopada, petak 

sv. Luka, evanđelist 

sv. misa u 18,30 sati 

+  Luka Marjanović i svi pok. iz obit.  

– na nakanu u zahvalu 

19. listopada, subota 

sv. Pavao od Križa, prezbiter 

sv. misa u 8 sati   

+ Petar Tojčić, + Mate, Ružica i Križan Drmić 

20. listopada, nedjelja 
    DVADESET I DEVETA      

NEDJELJA KROZ GODINU 
 

sv. misa u 9 sati           -  na nakanu u zahvalu      

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     – pok. iz obit. Perušić                                                                              

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 

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

 U nedjelju, 13. listopada, održat će se susret Obiteljske zajednice nakon 

večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u srijedu, 16. listopada u 13,45 sati;     

za krizmanike u četvrtak, 17. listopada: razred 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati 

te 8.c u 16,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Zašto je korisno čitati Bilbliju ili Sveto pismo, 

u srijedu. 16. listopada, nakon večernje svete mise. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije  svete mise u 

četvrtak, 17. listopada. 

 Susret Schönstattske zajednice, poslije večernje svete mise u petak, 18. 

listopada. 

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

zajednica odgovoriti molitvom i darovanjem vremenitih dobara na potrebe 

evangelizacije. 

 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 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

LISTOPAD – MJESEC KRUNICE 
Mjesec listopad, kao i mjesec svibanj, u Katoličkoj je crkvi povlašteno vrijeme za molitvu svete krunice. To je posebno vrijeme za otkrivanje i promišljanje otajstva Božje 

ljubavi, tj. Isusa Krista. Sestra Lucija, jedna od troje fatimske djece kojoj se Gospa ukazala, govorila je da ne postoji ništa nerazrješivo što se molitvom krunice i moliteljeve 

žrtve ne bi mogao razriješiti.  

Petnaest obećanja Blažene Djevice Marije 
 

Onima koji budu odanim, ustrajnim i vjernim srcem molili krunicu razmišljajući o otajstvima spasenja, tj. svojoj djeci koja mole krunicu, Gospa obećava:  

1. da će imati njezinu posebnu zaštitu i obilje milost; 2. da će primiti osobitu milost; 3. da će njima krunica biti moćno oružje protiv pakla, uništit će grijehe i izgnati 

krivovjerje;  

4. pomoći će im da rastu u krjeposti i dobrim djelima, donijet će obilje Božjih darova za dušu, preokrenuti ljubav prema svijetu u ljubav prema Bogu, uzdići srca da žele 

božanska i vječna dobra pa će se te duše posvetiti; 5. da se ne će izgubiti; 6. da ne će biti satrveni nedaćama niti će umrijeti lošom smrću: grješnici će se obratiti, pravedni će 

rasti u milosti i postati vrijedni vječnoga života;  

7. da ne će umrijeti bez utjehe Crkve ili bez milosti; 8. da će naći za života i na samrti svjetlost Božju, puninu njegove milosti i biti ubrojeni među blažene; 9. da će ih brzo 

osloboditi iz čistilišta; 

10. da će uživati veliku slavu na nebesima; 11. da će dobiti ono što po krunici mole i traže; 12. da će oni koji molitvu krunice dobiti pomoć u svim potrebama;   

13. da će svi prijatelji krunice imati svece nebeske za svoju braću u životu i smrti; 14. da su svi koji mole krunicu njezina draga djeca, braća i sestre Isusa Krista;                     

15. da je odanost krunici poseban znak njihova predodređenja. 
 


