
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 5. listopada do 11. listopada 2020. 
 

5. listopada, ponedjeljak 

sv. Faustina Kowalska 

 

sv. misa u 8 sati  

+ Stipan Babić  

6. listopada, utorak 

sv. Bruno, utemeljitelj 

kartuzijanskog reda 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Milica Kačkov, + Stjepan Štefan, + Josip i 

Marija Prnjak, + Bruno Glamuzina 

7. listopada, srijeda 

Blažena Djevica Marija od 

Krunicice, Kraljica Krunice 

sv. misa u 18,30 sati  

- na nakanu na čast BDM 

8. listopada, četvrtak 

Demetrije, Pelagija, Hugo 
sv. misa u 18,30 sati 

+ s.Eugenija, + Ivo Knežević 

9.  listopada, petak 

sv. Dionizije, biskup, mučenik 

 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ pok. iz obit. Kolarec, +pok. iz obit. Čuturić 

i Orešković, + Dorotea Čečković- na nakanu 

10.  listopada, subota 

sv. Franjo Borgia, Danijel 

 

sv. misa u 8 sati  

+ Tadija i Manda Mikelić 

11.  listopada, nedjelja   

    DVADESETA I OSMA 

  NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           - na nakanu 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + pok. iz obit. Rukavec 

 

 

                        

                        ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LISTOPAD 
 

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

 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.  

Danas, na dvadeset i sedmu nedjelju kroz godinu u svim crkvama 

Zagrebačke nadbiskupije, prikuplja se milostinja za Petrov novčić.,  

 Susret Biblijske grupe, tema: Znak kršćanstva, nakon večernje svete mise u 

srijedu, 7. listopada. 

 Klanjanje  pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise u 

četvrtak, 8. listopada. 

 U nedjelju, 11. listopada održat će se susret Obiteljske zajednice nakon 

večernje svete mise. 

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

i Savezne Republike  Njemačke. 

 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. 

MOLITVA MARIJI POMOĆNICI 

Presveta Djevice Marijo, pomoćnice kršćana, kako je dobro doći k tebi i moliti za vječnu pomoć. 

Ako bi zemaljske majke i mogle zaboraviti svoju djecu, ti nas – najdraža naša Majko –  nikada zaboravila ne bi. 

Budi nam pomoć, molimo te, u svim našim potrebama, u svakoj boli, a osobito u svim našim kušnjama. 

Molimo tvoju neprekidnu pomoć svima onima koji trpe. 

Pomozi slabima, izliječi bolesne, obrati grješnike. 

Neka po tvojemu zagovoru rastu duhovna zvanja. 

Zauzmi se za nas, o Marijo, pomoćnice kršćana,  

da se uteknemo tebi ovdje na zemlji i da te možemo voljeti  

i vječno ti biti zahvalni na nebu.  

Amen 


