
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 9. do 15. kolovoza 2021. 

9. kolovoza, ponedjeljak 

sv. Terezija Benedikta od Križa 
sv. misa u 8 sati  

+ Marija Mekovec 

10. kolovoza, utorak 

sv. Lovro, đakon i mučenik 
sv. misa u 19 sati  

- na nakanu u zahvalu 

11. kolovoza, srijeda 

sv. Klara Asiška, djevica 

 

sv. misa u 19 sati   

 + Stanko Cvitanović 

 

12. kolovoza, četvrtak 

sv. Ivana Franciska de Chantal 
sv. misa u 19 sati 

+ Marija Radaković Ritgaser 
 

13. kolovoza, petak 

sv. Poncijan, papa 
sv .misa u 19 sati 

+ Ivan Bebek 

14. kolovoza, subota 

 sv. Maksimilijan Marija Kolbe 
sv. misa u 8 sati 

+ Silva Momić 

15. kolovoz, nedjelja  

           UZVIŠENJE   

    BLAŽENE DJEVICE 

              MARIJE -   

      VELIKA GOSPA 

 

sv. misa u 9 sati      + Josip Franjo i Danijel 

                                    Vilić 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Kata, Tonko i Ivo  

                                        Rakuljić 
                                          

 

 

 

                    

                  ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 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 nedjelju, 15. kolovoza, svetkovina je Uznesenja Blažene Djevice 

Marije ili Velika Gospa. Svete mise po nedjeljnom rasporedu. 

 

 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz Ehrlichove 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. 

 
 

 
 

                                                          Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije 
 
Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije puni smo radosti zbog Marije koja nije bila samo sačuvana od raspadanja, nego je također 
proslavljena kod svojeg Sina i kod Boga. Istodobno znamo da je u nebu vrlo moćna osoba koja za nas posreduje.  

Marija je u nebu da bi primila naše molitve pune poniznosti i povjerenja, te kako bi one bile uslišane. 

 
Slobodno možemo reći da je Marija, na nebo uznesena, nastavila pohađati zemlju kao što je pohodila Elizabetu. Marijin pohod označava Marijinu 

sudbinu na trajan način. Znamo da se mnogo puta ukazala kako bi kršćanima ulila povjerenje da na vrlo siguran način idu prema Bogu.  
Marija je ta koja dolazi pomoći slabima, ozdraviti bolesne, pozvati sve na obraćenje kako bismo na kraju mogli doći k njoj u nebo.  

To je naša nada!  

 

 


