
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 24. kolovoza do 30. kolovoza 2020. 
 

24. kolovoza, ponedjeljak  

sv. Bartol, apostol 

bl. Miroslav Bulešić, mučenik  

sv. misa u 8 sati   

+ pok. iz obit. Hozjak i pok. iz obit. Beljić 

25. kolovoza, utorak 

sv. Ljudevit IX., francuski kralj 
sv. misa u 19 sati  

+ Antun i Hosana Latinac, + Franjo Praljić, 

+Milka Jakelić, +Marija Hanžić, - na nakanu 

26. kolovoza, srijeda 

Aleksandar, Branimir 
sv. misa u 19 sati  

 

27. kolovoza, četvrtak 

sv. Monika, majka sv. Augustina 
sv. misa u 19 sati 

 

28. kolovoza, petak 

sv. Augustin, biskup, crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 19 sati 
+ Joso Slavica 

29. kolovoza, subota 

     Mučeništvo svetog Ivana 

               Krstitelja 

 

sv. misa u 8 sati   

 

30. kolovoza, nedjelja   

       DVADESETA I DRUGA 

  NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Mira Barlafa  

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Antun i Ivica Jozing   

 

 

 

 

                   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 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. 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

 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. 

 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. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Antun Jozić, sin Alojzija i Nede Jozić rođ. Jaković iz Lupoglava i 

Martina Majstorović, kći Dragana i Mirjane rođ. Kirinić iz Središća 

(Zagreb). Vječanje će biti 16. listopada 2020. u crkvi sv. Antuna 

Padovanskog u Sesvetskim Selima. 

 Matija Ribić, sin Josipa i Ljiljane Ribić rođ. Patron iz Središća 

(Zagreb) i Angela Perlić, kći Ante i Zdenke Perlić rođ. Milek iz 

Zagreba. 

Vjenčanje će biti 12. rujna 2020. u crkvi sv. Mirka u Šestinama.                     
 

                                                                                                      

                                                                                                   TKO JE ISUS KRIST? 

                                         Sve u životu možemo znati i sve naučiti. Sve nam se može dogoditi i sve možemo poduzeti. 

    No, na jedno ćemo pitanje kad-tad morati odgovoriti bez okolišanja i izgovaranja, bez traženja dodatnog vremena i bez imalo odstupanja. 

                                       O njemu će ovisiti sve što je bilo i sve što će biti – o pitanju, naime, koje će nam Bog postaviti: 

                                                                                        „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ 

              Ništa nismo dostigli i ništa postigli, život nam se nije isplatio ako na to pitanje, u najpresudnijoj zbilji, budemo zanijemili. 

 

 

 


