
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 21. rujna do 27. rujna 2020. 
 

21. rujna, ponedjeljak  

SV. MATEJ, 

APOSTOL I EVANĐELIST 

sv. misa u 8 sati   

+ Milka Karaula 

22. rujna, utorak 

sv. Mauricije i drugovi, mučenici 
sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Glasnović, Ivančić i 

Selmanpašić 

23. rujna, srijeda 

sv. Pio iz Pietrelcine, redovnik 
sv. misa u 18,30 sati  

+ Dijana, Marlena i fra Bradvica 

24. rujna, četvrtak 

Gospa od Otkupljenja 
sv. misa u 18,30 sati 

 

25. rujna, petak 

Kleofa, Firmin 

 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Andrija Brozd, + Božo vitanović, + Josip 

Vrhovnik, - na čast pet rana Isusovih za 

obraćenje, –  na nakanu u zahvalu                         

26. rujna, subota 

sv. Kuzma i Damjan, mučenici 
sv. misa u 8 sati   

27. rujna, nedjelja   

    DVADESETA I ŠESTA 

  NEDJELJA KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati           + Pavao Burić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Milka Jakelić 
 

 

 

                        

                       ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

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

 Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja krizmanika bit će u 

ponedjeljak, 21. rujna u 20 sati. 

 U subotu, 26. rujna na svetoj misi u 10 sati preč. Alojzije Hoblaj, 

kanonik i umirovljeni profesor KBF-a podijelit će sakrament svete 

potvrde našim krizmanicima. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Ljudska i Božja pravednost nakon večernje 

svete mise u srijedu, 23. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise   u 

četvrtak, 24. rujna. 

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

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, Pičmanove i 

Potočnjakove ulice. 

            Slavlje prve svete pričesti bit će u nedjelju, 4. listopada u 11 sati. 

 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. 

 Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Marko Špoljarić, sin Pavla i Ankice Špoljarić iz Sloboštine (Zagreb) i Diana 

Obranović, kći Miodraga i Vesne Obranović iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 4. listopada 2020. u crkvi Uzašaća Gospodnjega u 

Sloboštini. 

 

MOLITVA GOSPI OD OTKUPLJENJA 
Marijino krilo –  Prijestolje Božje. 

U tebi se raduje, o puna milosti, sve stvorenje, čete anđela i ljudski rod. 

O, hramu posvećeni i raju duhovni, slavo djevica. 

Zahvaljujući tebi, Bog se utjelovio postajući djetetom. 

On, Bog naš prije vjekova. 

Od tvoje utrobe on je učinio prijestolje i učinio ga prostranijim od nebesa. 

U tebi se, o puna milosti, raduje sve stvoreno. 

Slava Ti, Gospe od Otkupljenja! 

Amen. 
 


