RASPORED SVETIH MISA
od 26. srpnja do 1. kolovoza 2021.
26. srpnja, ponedjeljak
sv. Joakim i sv. Ana, roditelji
Blažene Djevice Marije
27. srpnja, utorak
sv. Klement Ohridski

sv. misa u 8 sati
+ Ana Staniša
sv. misa u 19 sati
+ Zorica Bošnjak, + Franjo i Kata Župančić,
+ Ana Badanjak i pok. iz obit. + Dragutin i
Ana Pukljak, - na nakanu u zahvalu za 40
godina kršćanskog braka, - na čast Bl. Dj.
Marije

28. srpnja, srijeda
Prohor, Samson, Melhior

sv. misa u 19 sati

29. srpnja, četvrtak
sv. Marta iz Betanije

sv. misa u 19 sati
+ Siniša Pavić

30. srpnja, petak
sv. Petar Krizolog, biskup i
crkveni naučitelj
31. srpnja, subota
sv. Ignacije Lojolski, prezbiter,
utemeljitelj Družbe Isusove
1. kolovoz, nedjelja

sv .misa u 19 sati
+ Mira, Ankica i Ivica

OSAMNAESTA
NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 8 sati
+ Dragutin Rukavec

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ I KOLOVOZ
 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.

sv. misa u 9 sati
+ Tihomir Prskalo
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati - na nakanu u zahvalu

MOLITVA ZA DJEDOVE I BAKE PAPE BENEDIKTA XVI.
Gospodine Isuse, rođen si od Djevice Marije, kćeri svetih Joakima i Ane. Pogledaj s ljubavlju na djedove i bake diljem svijeta.
Zaštiti ih! Oni su izvor obogaćenja za obitelji, Crkvu i cijelo društvo. Podupri ih! Neka stareći nastave biti čvrsti stupovi evanđeoske vjere za svoje obitelji, čuvari
plemenitih obiteljskih ideala, žive riznice zdravih vjerskih običaja.
Učini ih učiteljima mudrosti i hrabrosti, kako bi budućim naraštajima mogli prenositi plodove svojega zrelog ljudskog i duhovnog iskustva.
Gospodine Isuse, pomozi obiteljima i društvu da vrednuju prisutnost i ulogu djedova i baka.
Neka nikada ne budu zanemareni ili isključeni, nego da uvijek budu uvažavani s poštovanjem i ljubavlju.
Pomozi im da žive spokojno i da se osjećaju dobrodošlima u svim godinama svojega života koje im daješ.
Marijo, Majko svih živih, skrbi bez prestanka za djedove i bake, prati ih na njihovu zemaljskomu hodočašću.
Po svojim molitvama, udijeli da sve obitelji jednoga dana budu ujedinjene u našoj nebeskoj domovini, gdje čekaš cijelo čovječanstvo da dođe u veliki zagrljaj života
koji nema kraja. Amen!

