
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 28. rujna do 4. listopada 2020. 
 

28. rujna, ponedjeljak 

sv. Većeslav 

 

sv. misa u 8 sati   

29. rujna, utorak 

sv. Mihael, Gabriel i Rafael, 

arkanđeli 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Igor Butković, + Dragica Vukelić, + Luka, 

+ Marko Vrkljan 

30. rujna, srijeda 

sv. Jeronim, prezbiter i crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

 

1. listopada, četvrtak 

sv. Terezija od Djeteta Isusa, 

djevica i crkvena naučiteljica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Mladena Pavelić 

2.  listopada, petak 

Sveti Anđeli Čuvari 

 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Đuro i Štefica Mihalac, + Mato i Ružica 

Trtanj, - na čast pet rana Isusovih za 

obraćenje 

3.  listopada, subota 

sv. Franjo Borgia, redovnik 

 

sv. misa u 8 sati  

+ Ljubomir i Miroljuba Markić  

4.  listopada, nedjelja   

    DVADESETA I SEDMA 

  NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Franka Matičević 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Mate, Jaka, Joso i 

                                         Ivan Gadža 
 

 

 

                        

            ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN I LISTOPAD 
 

 Svete mise su nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati 

 U četvrtak, 1. listopada prva sveta ispovijed za prvopričesnike i 

njihove roditelje u 19,30 sati.                                                           

Svečanost prve svete pričesti bit će u našoj župi na nedjeljnoj svetoj 

misi  u 11 sati, 4. listopada 2020. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Bog u kakva ne mogu vjerovati i u kakva 

vjerujem, nakon večernje svete mise u srijedu, 30. rujna. 

 Od 1. listopada upisujemo misne nakane za listopad, studeni i prosinac. 

 U petak, 2. listopada, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45 do 

18,30 sati. 

 U mjesecu listopadu crkvu čiste župljani iz ulica Brune Bušića, Ivana Šibla 

i Savezne Republike  Njemačke. 

 Svake se godine na svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, u svim 

crkvama svijeta skluplja milostinja za Petrov novčić, odnosno  prilozi 

vjernika za potrebe Svetog Oca u njegovu apostolskom i kritativnom djelu 

služenja općoj Crkvi. U svim crkvama Zagrebačke nadbiskupije, milostinja 

za Petrov novčić, skupljat će se u nedjelju, 4. listopada 2020. godine. 

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise. 

Sveta ispovijed je u sakristiji gdje se može ostvariti potreban tjelesni  

razmak.  

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

Kana. 

 

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI 

Mjesec svibanj i listopad na osobit su način posvećeni Blaženoj Djevici Mariji, 

kada se priroda odjene u najljepše boje, bilo proljetnoga bujanja ili jesenskog obilja plodova i žutoga lišća, 

na osobit se način štuje Blažena Djevica Marija. 

                                          U mjesecu listopadu pozvani smo svakoga dana okupljati se oko Marije, Majke našega Gospodina Isusa Krista, 

da molimo i pjevajmo njoj u čast. 

U našoj crkvi listopadske su pobožnosti (molitva krunice i Gospine litanije) 

 od utorka do petka u 18 sati,  

a ponedjeljkom i subotom u 7,30 sati. 

Pozivam sve župljane da se uključe u listopadske pobožnosti u našoj crkvi. 

 


