RASPORED SVETIH MISA
od 10. kolovoza do 16. kolovoza 2020.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ



10. kolovoza, ponedjeljak
sv. Lovro, đakon i mučenik

sv. misa u 8 sati

11. kolovoza, utorak
sv. Klara Asiška, djevica

sv. misa u 19 sati
+ Stanko Cvitanović

12. kolovoza, srijeda
sv. Ivana Franciska de Chantal

sv. misa u 19 sati
+ Marija Radaković-Ritgaster

13. kolovoza, četvrtak
sv. Poncijan, papa i Hipolit,
prezbiter, mučenici
14. kolovoza, petak
sv. Maksimilijan Kolbe,
prezbiter, mučenik

sv. misa u 19 sati
+ Paško, Neda i Vesna Dizdar

15. kolovoza, subota
UZNESENJE BLAŽNE
DJEVICE MARIJE
VELIKA GOSPA
16. kolovoza, nedjelja
DVADESETA
NEDJELJA KROZ GODINU




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.
U subotu, 15. kolovoza, blagdan je Uznesenja Blažene Djevice
Marije ili Velika Gospa. Svete mise u 9 i 11 sati.
U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice.



sv. misa u 19 sati
+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + Ivan i Magdalena
Kunštek,+ Josip Jarnjak,+ Ivan Bebek

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.



sv. misa u 9 sati
+ Silva Momić
sv. misa u 11 sati



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.

- za župnu zajednicu

sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

+ Željka Bahorić
– za župnu zajednicu
+pok. iz obit. Dizdar,
Čorić i Marić



U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana.

MOLITVA GOSPI ZA HRVATSKU (bl. Alojzije Stepinac)
Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju, izabiremo Te pred cijelim dvorom nebeskim
za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našega naroda
te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina
isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih.
Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnje.
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju
i tako zavrijedimo doći jednom do vječnoga života da slavimo ondje Trojedinoga Boga uvijeke.
Amen.

