
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 4. studenoga do 10. studenoga 2019. 

4. studeni, ponedjeljak      

sv. Karlo Boromejski, biskup 

sv. misa u 8 sati  

 – na nakanu     
 

5. studeni, utorak 

Emerik, Mirko, Elizabeta 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Frane Plenča, + Luka i Anđa Križić 
 

 

6. studeni, srijeda 

sv. Leonard, pustinjak 
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ za duše u čistilištu  

7. studeni, četvrtak 
Lazar, Anđelko 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marija Šamec, Anica i Milan Drenski 
 
 

8. studeni, petak 

 bl. Gracija Kotorski, redovnik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Milka Damjanović,  – na nakanu 
 

9. studeni, subota 

  POSVETA LATERANSKE  

             BAZILIKE 

 

sv. misa u 8 sati   

+ Drago Pondeljak 
 

 

10. studeni, nedjelja 

TRIDESETA I DRUGA 
  NEDJELJA KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati            + Ines Lazaneo 

sv. misa u 11 sati           – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     + pok. iz obit. Iskra i Kučan                                                                              

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI  

 
 

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

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u srijedu, 6. studenoga 

u 13,45 sati; za krizmanike u četvrtak, 7. studenoga: razred 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Vjerovanje i nevjerovanje u 

uskrsnuće u Starom zavjetu, nakon večernje svete mise u 

srijedu, 6. studenoga. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije  

svete mise u četvrtak, 7. studenoga. 

 U nedjelju, 10. studenoga susret Obiteljske zajednice, 

nakon večernje svete mise. 

 U mjesecu studenom crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, 

Pičmanove i Potočnjakove ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, 

MAK, Živo vrelo, Kana. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 Osobna molitva 
Gospodine Isuse Kriste,  

dajem ti svoje ruke da ti radiš njima, 
dajem ti svoje noge da ti hodaš njima. 

Dajem ti svoje oči da ti gledaš njima, 
dajem ti svoj jezik da ti govoriš njime. 
Dajem ti svoje misli da ti misliš njima, 

dajem ti svoj duh da ti u meni moliš. 
Prije svega, dajem ti svoje srce tako da ti u meni 
možeš ljubiti svojega Oca i cijelo čovječanstvo. 

Predajem ti se potpuno, tako da u meni možeš rasti, 
tako da u meni možeš živjeti, raditi i moliti. 

Amen. 
 


