
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 16. do 22. kolovoza 2021. 

16. kolovoza, ponedjeljak 

sv. Stjepan Ugarski, kralj 
sv. misa u 8 sati  

+ Krunoslav Golubović 

 

17. kolovoza, utorak 

Miron, Natalija 
sv. misa u 19 sati  

+ Zdenko Komerički i pok. iz obit., + Dinko i 

Ružica Picukarić, + Ivan i Mara Frančić, + za 

duše u čistilištu, - na nakanu za zdravlje 

18. kolovoza, srijeda 

sv. Jelena Križarica, majka cara 

Konstantina Velikog 

 

sv. misa u 19 sati   

 + Frano i Ana Čerkez 

 

19. kolovoza, četvrtak 

sv.Ivan Eudes, osnivač Družbe 

Isusa i Marije (Eudisti) 

sv. misa u 19 sati 

+ Đuro i Marija Mihalinac 
 

20. kolovoza, petak 

sv. Bernard iz Clairvauxa, opat i 

crkveni naučitelj 

sv .misa u 19 sati 

+ Ivan i Josipa Mihalac, + Ivan i Marija 

Pastulović 

21. kolovoza, subota 

 sv. Pio X., papa 
sv. misa u 8 sati 

 

22. kolovoz, nedjelja  

 

       DVADESET I PRVA 

        NEDJELJA KROZ 

               GODINU 

sv. misa u 9 sati       
sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Asja Lemo 
                                          

 

 

 

                    

                  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. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Stjepan Blek, sin Maria i Irene Blek rođ. Gečević iz Sesveta i Josipa Tomkić, kći 

Lazara i Marije Tomkić rođ. Ancić iz Središća. 

Vjenčanje će biti 20. kolovoza 2021. u crkvi sv. Ivana ap. i ev. u Utrini. 

 
 

 
 

 

                                                                             MOLITVA IVANA PAVLA II. MARIJI ZA DUHOVNA ZVANJA 
                                                                  Mariji, Majci Božanske milosti povjeravam novo proljeće zvanja Tebi se utječem, Majko Crkve.  
                                                                  Tebi, koja si svojim “Neka mi bude” otvorila vrata Kristove nazočnosti u svijetu, u povijesti,  
                                                                        u dušama, prihvaćajući u poniznoj šutnji i posvemašnjoj predanosti, poziv Svevišnjega. 
                                                                        Učini da mnogi ljudi i žene znaju još danas zamjetiti poziv Tvojega Sina: “Slijedi me!” 
                                                                                     Učini da pronađu hrabrosti napustiti svoje obitelji, svoja zanimanja,  
                                                                                        svoje zemaljske nade i slijediti Krista na putu što ga je on zacrtao. 
                                                                               Raširi svoju majčinsku ruku nad misionarima raspršenim po cijelome svijetu  
                                                                        nad redovnicima i redovnicama što pomažu starim, bolesnim, zapriječenima, siromasima;  
                                                                                 nad onima što su se posvetili poučavanju, nad članovima svjetovnih udruga,  
                                                        tim šutljivim kvascima dobrih djela; nad onim koji u klauzuri žive od vjere i ljubavi i mole za spasenje svijeta. Amen 
Amen! 
 


