
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 20. srpnja do 26. srpnja 2020. 
 

20. srpnja, ponedjeljak  

sv. Ilija Prorok 
sv. misa u 8 sati   

+ pok. iz obit. Radetić i Grabar 

21. srpnja, utorak 

sv. Lovro Brindiški 
sv. misa u 19 sati  

+ Siniša Pavić, + Stjepan Hrvoić, Ruža i Martin 

Krnjić i pok. iz obit., + za duše u čistilištu, - na 

nakanu za blagoslov u obitelji, - na nakanu za 

zdravlje 

22. srpnja, srijeda 

sv. Marija Magdalena 
sv. misa u 19 sati  

+ Manda, Mato i Stjepan Mihaljević 

23. srpnja, četvrtak 

sv. Brigita Švedska  
sv. misa u 19 sati 

– na nakanu 

24. srpnja, petak 

 sv. Kristofor, mučenik 
 

sv. misa u 19 sati 
+ Ranko Grbić, -na nakanu za obitelj, + Vilma i 

pok. iz obit. Pukljak, + Zvonimir i Štefanija 

Župančić, + Mladen i Maja Grinvald 

 

25. srpnja, subota 

SV. JAKOV, APOSTOL 
sv. misa u 8 sati   
+ Krunoslav Šišić 

26. srpnja, nedjelja   
          SEDAMNAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati            + Tatjana Krampaček i 

                                         za duše u čistilištu 

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     + Josip i Jelka Pelikan 
 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 
 

 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. 

                       
 

                                                                                        GODIŠNJI ODMOR – IZAZOV ZA KRŠČANINA 
U ljetnim mjesecima uglavnom mislimo na zabavu, more, druženje i opuštanje. Sve je to dio godišnjega odmora. Kršćani se i na godišnjem odmoru pridržavaju  Deset 

Božjih zapovijedi. Evo još deset zapovijedi koje će godišnji odmor učiniti boljim i uspješnijim. 

1. Ne provedi godišnji odmor u potpunu prepuštanju tjelesnim užitcima koji traju do jutra. 

2. Ne pretjeruj u hrani i piću, ne konzumiraj ni drogu niti išta slično. 

3. Na godišnjem odmoru ne izbaci Boga iz svojega srca. 

4. Izbjegavaj mjesta bez Boga. Imaj hrabrosti ne otići tamo.  

5. Imaj trenutke samo za Boga: svakodnevna osobna molitva, uzmi Bibliju ili kakvu knjigu duhovnoga sadržaja, posjeti jedno marijansko svetište. 

6. Ne izostavi nedjeljnu svetu misu. 

7. Susretni se sa ljepotom prirode, kulture  mjesta u kojem se nađeš, osobito onoga gdje provodiš godišnji odmor.  

8. Ostani kršćanin i na godišnjem odmoru: svjedoči svoju vjeru. Budi znak,  makar i osporavan. 

9. Ne pretjeruj u zahtjevima da budeš služen, iako na odmoru voliš biti služen. Ne budi „tiranin“ prema onima koji te služe, samo zato što si platio. 

10. Raduj se susretu sa drugim ljudima. 


