
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                    od 5. do 11. srpnja 2021. 

5. srpnja, ponedjeljak 

sv. Ćiril i Metod, slavenski 

apostoli 

sv. misa u 8 sati  

 

6. srpnja, utorak 

sv. Marija Goretti, djevica, 

mučenica 

sv. misa u 19 sati  

+ Stjepan Đurin, + pok. iz obit. Blažun i 

Opalin, + Antun i Elza Stipetić, + Petar i 

Katarina Štefiček, + Vesna Štefiček, + Ivan 

Draženović,  – na nakanu 
 

7. srpnja, srijeda 

Vilko, Odon, Goran 
sv. misa u 19 sati   

 + Frano Landeka i svi pok. iz obit. 

 

8. srpnja, četvrtak 

sv. Akvila i Priscila, mučenici 
sv. misa u 19 sati 

+ Ante Banić 
 

9. srpnja, petak 

bl. Marija od propetog Isusa 

Petković, djevica 

sv .misa u 19 sati 

+ Marko i Anđelka Marinović, – na nakanu 

10. srpnja, subota 

 Amalija, Ljubica, Srečko 
sv. misa u 8 sati 

 + za duše u čistilištu 

11. srpnja, nedjelja  

  PETNAESTA NEDJELJA  

          KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati          + Juraj i Ana Čumbrek  

                                        i Barbara Veršec 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Franjo i Ana Škrlec 

 

 

 

                    

                  ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 
 Svete mise nedjeljom u 9,  11 i 18, 30 sati.  

 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. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Vjerničko poslanje, nakon večernje mise u 

srijedu, 7. srpnja. 

 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 

Ivan Kusalić, sin Ive i Marije Kusalić rođ. Metković iz Dubrovnika 

i Matea Borojević, kći Bore i Slađane Borojević rođ. Kovačević 

iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 9. srpnja 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

 
 

 

                                                                                                      MOLITVA ZA GODIŠNJI ODMOR 

 

              Gospodine, Bože naš, bdij nad onima koji polaze na putovanje: neka stignu bez poteškoća na cilj svojega putovanja. Neka svima nama vrijeme 

odmora bude vrijeme opuštanja, odmora  i mira. Budi nam svima, Gospodine, prijatelj kojeg susrećemo na svojim putovima, prati nas i vodi. 

Daj nam lijepa vremena i sunca da obnove naše snage i zaslade nam život. Daj nam istinsku i jednostavnu radost obiteljskog i prijateljskog susreta. 

Daj nam da primimo sve koje budemo susreli, da im pružimo malo hlada kad žega bude nesnosna, da im otvorimo svoja vrata kad ih kiša i nevrijeme 

iznenade, da s njima podijelimo svoj kruh i prijateljstvo kad se nađu sami i bez oslonca. 

               Gospodine, Bože naš, bdij nad nama i na povratku da se u radosti opet nađemo zajedno, da bismo zajedno živjeli sljedeću godinu kao novu etapu 

na putu spasenja. Amen. 

  


