
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 3. kolovoza do 9. kolovoza 2020. 
 

3. kolovoza, ponedjeljak  

bl. Augustin Kažotić 
sv. misa u 8 sati   

 

4. kolovoza, utorak 

sv. Ivan Marija Vianney 
sv. misa u 19 sati  

+ Ivan Bebek, + Ana Valkaj 

 

5. kolovoza, srijeda 

Gospa Snježna 
sv. misa u 19 sati  

+ pok. hrvatske branitelje 

6. kolovoza, četvrtak 

PREPBRAŽENJE 

GOSPODINOVO- BOŽJE 

LICE 

sv. misa u 19 sati 

+ Petar Mladen Golubić 

7. kolovoza, petak 

sv. Siksto II., papa 
sv. misa u 19 sati 
+ Stajka i Manda Radman 

8. kolovoza, subota 

sv. Dominik 
sv. misa u 8 sati   
+ Tomislav i Hinka Jelavić 

9. kolovoza, nedjelja   
          DEVETNAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati + Josip, Anđelka i Mihael Borošak   

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. 
 

 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 kolovozu crkvu čiste župljani iz Turinine 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. 

                       
 

 

                                                                                                       NE SMIJEMO I NE ĆEMO ZABORAVITI!                                                                          

                                                                        DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA 

 

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza zahvaljujemo Bogu za pobjedu izvojevane „Olujom“, i za sve naše branitelje, 

žive, ranjene, poginule i preminule.  Za one koji su ovu Domovinu svojom hrabrošću, sve do žrtve života, uz Božju pomoć branili, stvarali i tako postavili temelj 

njezine izgradnje i rasta, da bude neovisna i svima lijepa, slobodna i sretna domovina. I da se svi s njom ponosimo. I ona s nama. I da svi za nju odgovaramo. Nikoga 

iz svojih zahvalnih molitava ne želimo ovog dana izostaviti! 

 

Primi Gospodine žrtvu naših poginulih branitelja. Ne dopusti da ikada pomislimo da su oni samo »pali«, kao žrtva zla, ili da su »izgubili« život. Nisu ga izgubili. Oni 

su ga darovali nama, našoj slobodi. Njihov dar ti nagradi svojom vječnošću, a nas ispuni trajnom zahvalnošću njima i istinskom brigom za slobodnu domovinu i 

pravedan život u njoj, kako njihova žrtva ovdje na zemlji ne bi bila bez ploda. 


