
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                od 28. lipnja do 4. srpnja 2021. 

28. lipnja, ponedjeljak 

sv. Irenej Lionski, bisku i mučenik 
sv. misa u 8 sati  

+ Marko, Jure i Mara Brkljačić 

29. lipnja, utorak 

sv. Petar i Pavao, apostoli 
sv. misa u 19 sati  

+ Petar i Pavica Jukić, + Petar Gabino, + pok. 

iz obit. Žnidar, + pok. iz obit. Cukina, + Petar 

Kovačić, + Željko Vodelšek, + Petar Mladen i 

Tihomir Golubić, + Ivo i Mara Gavranović,  

+ Nedjeljko i Paulina Komljenović, +Marko i 

Luca Lacić, + Pero Alvir, + Nada Šparavec, 

 – na nakanu 

 

30. lipnja, srijeda 

sv. Prvomučenici Svete Rimske 

Crkve 

sv. misa u 19 sati   

 + Marija Mihalinac 

1. srpnja, četvrtak 

Aron, redrag, Estera 
sv. misa u 19 sati 

+ Ana Banić 
 

2. srpnja, petak 

Oton, Višnja, Ostoja 
sv .misa u 19 sati 

+ Vilim, Marija, Vilko i Miroslav Škvorc,  

+ Petar + Petar i Lekrecija Mihojević, + Ivan i 

Ljubica Kurjaković,  – na nakanu 
 

3. srpnja, subota 

 sv. Toma, apostol 
sv. misa u 8 sati 

 + Silvestar i Ana Jurišić 

4. srpnja, nedjelja  

 ČETRNAESTA NEDJELJA  

           KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Tomislav Štajduhar  

                                      i pok. iz obit. Štajduhar 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Željko Poljak 

 

 

 

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ I SRPANJ 
 

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

 Od 29. lipnja te tijekom srpnja i kolovoza svete mise u tjednu u 

našoj župi su: 

                    - ponedjeljkom i subotom u 8 sati 

                    - od utorka do petka u 19 sati 

 Na svetkovinu Svetih apostola Petra i Pavla, u svim crkvama diljem 

svijeta skuplja se milostinja za Petrov novčić, to jest prilozi vjernika za 

potrebe Svetoga Oca u njegovu apostolskom i karitativnom djelu 

služenja općoj Crkvi. U našoj će se crkvi skupljati milostinja za Petrov 

novčić u nedjelju poslije Petrova, tj. 4. srpnja 2021. godine. 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz ulica Ostrogovićeve, 

Pičmanove i Potočnjakove.  

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

svete mise. Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može  

ostvariti potreban  razmak.   

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,  

MAK,  Živo vrelo, Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti 

Andrej Škurić, sin Nikole i Ružice Škurić rođ. Grbić i Jelena Stahl, kći 

Željka i Željke Stahl rođ. Arpadžić oboje iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 17. srpnja 2021. u cekvi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

 
 

 

                                                                                    SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLSKI PRVACI 

Ova su dvojica krvlju svojom zasadila Crkvu: ispili su čašu Gospodnju i postadoše prijatelji Božji.  

Petar i Pavao prvaci su apostolski u Katoličkoj crkvi. Obični ribar došao je na visoko dostojanstvo, čast i slavu, da ga već dvije tisuće godina kršćanstvo 

poštuje, vjeruje mu i ljubi ga.  

Sveti Pavao je mogao ostati običan, mali teolog u židovskom narodu. No on je povjerovao Isusu i stekao iskustvo vjere te postao veličanstveni teolog, čudesni 

čovjek kojeg slijede tisuće, vjeruju mu i časte ga. Od ubojice i protivnika postao je čovjek ljubavi, povjerenja i praštanja. 

Petar i Pavao svjedoče da je moguće biti nov čovjek. I mi možemo steći iskustvo vjere i postati novi ljudi.  

                                                                                                                                                                     dr. Tomislav Ivančić, Oaze života 

 


