
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 27. srpnja do 2. kolovoza 2020. 
 

27. srpnja, ponedjeljak  

sv. Klement Ohridski 
sv. misa u 8 sati   

- na nakanu 

28. srpnja, utorak 

Viktor, Samson, Prohor 
sv. misa u 19 sati  

- na čast B.D. Marije, +Stjepan, Ana  i Marica 

Kondres,+ Franciska, Ivan, Barica i Ivan Razum,  

+ Saša Bogdanović, - na nakanu u zahvalu za 

ozdravljenje 

29. srpnja, srijeda 

sv. Marta iz Betanije 
sv. misa u 19 sati  

+ Wilfried Weber 

30. srpnja, četvrtak 

sv. Petar Krizolog, biskup 
sv. misa u 19 sati 

+ Mira Kazilari, + Ankica Hlača 

31. srpnja, petak 

 sv. Ignacije Lojolski 
 

sv. misa u 19 sati 
+ Tihomir Prskalo, + Dražen Rukavec, - na čast pet 

rana Isusovih 

1. kolovoza, subota 

sv. Alfonzo Marija de 

Liguori 

sv. misa u 8 sati   
- na nakanu u zahvalu 

2. kolovoza, nedjelja   
          OSAMNAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati             
sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati      
 

 

 

    

          ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ I KOLOVOZ 
 

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

 Tijekom srpnja i kolovoza svete mise u tjednu u našoj su 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 bit će u subotu, 26. rujna u 10 sati. 

 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste 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. 

                       
 

                                                         Sveti bračni par Joakim i Ana koji su podarili život Majci Sina Božjega 

                                            Kaže se u našem narodu da se stablo po plodu poznaje, dobro rodi dobrim, a zlo zlim plodom. 

        Ako je to tako, onda stablo sv. Joakima i Ane valja ubrojiti među najbolja stabla. Iz njega je potekla Bogorodica, a od nje Isus, Sin Božji.  

                                  Zato je posve opravdano da se sveti bračni par Joakim i Ana u našem hrvatskom narodu tako odano štuje. 

                                                                                               Častimo te, sveta Ano, 

                                                                                               jer je tebi bilo dano, 

                                                                                               da porodiš Gospu dragu, 

                                                                                               Spasitelja Majku blagu! 

                                                  Sveti roditelji Bl. Dj. Marije Joakime i Ano čuvajte naše hrvatske katoličke obitelji! 

                                                                 Svim našim dragim Anama želimo sretan i radostan imendan! 


