
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 17. kolovoza do 23. kolovoza 2020. 
 

17. kolovoza, ponedjeljak  

Miron, Natalija 
sv. misa u 8 sati   

 

18. kolovoza, utorak 

sv. Jelena Križarica 
sv. misa u 19 sati  

+ Ivan i Ika Pavičić i svi pok. iz ob. Pavičić            

+ Vesna Jurišić 

19. kolovoza, srijeda 

sv. Ivan Eudes 
sv. misa u 19 sati  

+ Dinko i Ružica Picukarić 

20. kolovoza, četvrtak 

sv. Bernard iz Clairvauxa 
sv. misa u 19 sati 

+ Šimun i Anđa Džida 

21. kolovoza, petak 

sv. Pio X., papa 
sv. misa u 19 sati 
 

22. kolovoza, subota 

Blažena Djevica Marija 

Kraljica 

sv. misa u 8 sati   

 

23. kolovoza, nedjelja   

          DVADESETA 

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 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. 

                       
 

                                                                               BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA 

Osmi dan nakon proslave svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Crkva liturgijski časti Blaženu Djevicu Mariju kao 

Kraljicu.  Time Crkva hoće naglasiti ne samo da Isusovu majku  njezini štovatelji slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, onu koja ne 

odbija ničiju molbu kad ju iskreno zazove, nego i potvrđuje vjeru Crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu uzdignuta  

iznad svih drugih ljudi i u tom je smislu zaista Kraljica nad kraljicama. 
 

                                                                                              ZDRAVO KRALJICE 

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! 

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. 

Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, 

te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, 

blagoslovljeni plod utrobe tvoje. 

O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. 

 

 


