RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ

od 19. do 25. srpnja 2021.
19. srpnja, ponedjeljak
Aurelija, Zora, Zlata
20. srpnja, utorak
sv. Ilija prorok

sv. misa u 8 sati
+ Ivan i Ivka Pavičić i pok. sestre i braću
sv. misa u 19 sati
+ Stjepan Hrvoić, + Martin i Ruža Krnjić i
svi pok. iz obit., + Srečko, Iva i Stjepan
Penava i pok. iz obit. + za duše u čistilištu
+ Zlatko Kajfež, + Zdenko Komerički

21. srpnja, srijeda
sv. Lovro Brindiški, redovnik i
crkveni naučitelj

sv. misa u 19 sati
+ Marko Vrkljan i Savka Paradžik

22. srpnja, četvrtak
sv. Marija Magdalena

sv. misa u 19 sati
+ Đuro i Marija Mihalinac

23. srpnja, petak
sv. Brigita Švedska, redovnica,
suzaštitnica Europe

sv .misa u 19 sati
+ Manda, Mato i Stjepan Mihaljević,
+Stjepan Kirin

24. srpnja, subota
sv. Sarbelije Makhluf, Kristina,
Eufrazija

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Švabek i Peroš

25. srpnja, nedjelja

sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Radmilović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Krunoslav Šišić

SEDAMNAESTA
NEDJELJA
KROZ GODINU

 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.
 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz ulica Ostrogovićeve,
Pičmanove i Potočnjakove ulice.

 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.

SVETI ILIJA (GROMOVNIK)
Starozavjetni prorok Sveti Ilija Prorok ima vrlo važno mjesto u židovskoj, kršćanskoj i islamskoj predaji, o čemu svjedoče brojni spisi o njemu. Živio je i djelovao
u Sjevernom kraljevstvu ili Kraljevstvu Izrael u IX. stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ahazje. Prema Svetom pismu bio je „Podignut u vihoru ognja,
u kolima s plamenim konjima".
Štovanje svetog Ilije je dosta rašireno u karmelićanskom redu te u slavenskim zemljama gdje ga se još naziva i svetim Ilijom Gromovnikom. U slavenskim
pučkim vjerovanjima sv. Ilija zapovijeda gromovima i kiši (u Drugom svjetskom ratu je ratno ime prema tom proroku dobio Ivan Hariš-Gromovnik). Prema
starohrvatskoj legendi sveti Ilija Gromovnik vozi kola po oblacima zbog čega dolazi do grmljavine.
Hrvati u Bosni i Hercegovini slave ga kao zaštitnika Bosne i Hercegovine. Korijeni tog sežu iz vremena kad je biskup fra Pavao Dragičević tražio je od Svete
Stolice da se sv. Ilija slavi kao zaštitnik bosanskog kraljevstva. Sveta Stolica je udovoljila njegovom zahtjevu. Dokument kojim je to odobrila objavila je 26.
kolovoza 1752. godine. Prema mišljenju biskupa mons. Mile Bogovića, razlog papinskog odobrenja je taj što sv. Iliju štuju i pravoslavci i muslimani.

