
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 29. lipnja do 5. srpnja 2020. 
 

29. lipnja, ponedjeljak  

SV. PETAR I PAVAO, 

APOSTOLI 

sv. misa u 8 sati   

+ Petar i Pavica Jukić 

 

30. lipnja, utorak 

Prvomučenici svete Rimske 

crkve 
 

sv. misa u 19 sati  

+ Pero Alvir, + Petar Mladen Golubić, + Željko 

Vodelšek, + pok. iz obit. Gabino 

 

1. srpnja, srijeda 

Aron, Šimun, Predrag 
sv. misa u 19 sati  

+ Petar Filipović 

2. srpnja, četvrtak 

Oton, Višnja 
sv. misa u 19 sati 

+ Marija, Vilim, Vilko i Miroslav Škvorc 

3. srpnja, petak 

 sv. Toma, apostol 
 

sv. misa u 19 sati 
+ Jakov i Jelena Grabar, + Stipo i Drago Ledić, 

+ Jandre i Anto Turalija, + Ivan i Magdalena 

Kunštek, +Josip Jarnjak, + Vlado i Sanda 

Milaković, + Vladimir Perković 

 

4. srpnja, subota 

sv. Elizabeta Portugalska 
sv. misa u 8 sati   
+ Željko Poljak 

5. srpnja, nedjelja   
      
          ČETRNAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Fra Veselko Sesar i Ivan 

                                        Prskalo 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Mato Ferić 

                                       i pok. iz obitelji 
 

 

                                                                                    BLAGDAN SV. PETRA I PAVLA, APOSTOLI                  
       Apostole Patra i Pavla  štujemo skupa, no Crkva time ne umanjuje veličinu svakoga od njih, nego naglašava povezanost i bit njihova poslanja, a bit je osoba s 

kojom su se susreli – Isus Krist. Sveti Petar je simbol Crkve i autoriteta koji mu je dao Isus. Ovaj nas blagdan podsjeća da je Crkva Kristov predstavnik na zemlji. 

       Njih su dvojica dokaz da Bog po ljudima čini velika djela. Poruka blagdana sv. Petra i Pavla jest da trebamo ustrajati u dobru. Život sv. Pavla, ispunjen progonima 

i kamenovanjima pokazuje nam da trebamo biti kršćani koji će biti vjerni Bogu unatoč poteškoćama. Pavao je doživio susret sa živim Bogom, zato je izdržao sve 

žrtve. Danas nam poručuje da trebamo biti ustrajni i vjerovati. Sveti je Petar  bio običan ribar i čovjek kojeg je Isus privukao svojom osobnošću, svojim riječima i 

djelima, znanjem i pronicljivošću. Bio je čovjek koji je za Isusa želio učiniti sve, no ipak je bio samo običan čovjek podložan grješnosti i nesavršenostima. Sveti je 

Pavao intelektualac i zelot, odgojen u židovskoj obitelji  i želio učiniti sve da bi se obdržao Zakon. Isusovi sljedbenici zasmetali su  Pavlu jer nisu bili u skladu sa 

slovom Zakona. No kad je Pavao sâm doživio istinski susret  s Isusom, spoznao da je on Spasitelj.  

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ I SRPANJ 
 

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

 

 U mjesecima srpanj i kolovoz svete mise u tjednu u našoj župi: 

                       -  ponedjeljkom i subotom u 8 sati 

                       -  od utorka do petka u 19 sati. 

 

 Zbog izvanrednih okolnosti slavlje svete potvrde i prve svete pričesti 

u našoj župi odgođeno je za jesen, tj. na početak nove školske godine. 

 

Slavlje prve svete pričesti bit će u nedjelju, 4. listopada u 11 sati. 

Slavlje svete Potvrde objavit ćemo nakon potvrde novog datuma sa 

Nadbiskupskoga duhovnoga stola. 

 

 U mjesecu srpnju čiste crkvu župljani iz Zemljakove ulice. 

 Svoje novčane priloge za obitelji i pojedince stradale u potresu 

možete staviti u posebnu škrabicu koja se nalazi na stolu za katolički 

tisak ili osobno donijeti u župni ured.  

 

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete 

mise. Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenu prostoru, gdje 

će se moći ostvariti potreban tjelesni  razmak.  

 

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

Živo vrelo, Kana. 

                       
 


