
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                 od 23. do 29. kolovoza 2021. 

23. kolovoza, ponedjeljak 

sv. Ruža Limska, djevica 
sv. misa u 8 sati  

+ za žrtve totalitarnih i autoritarnih režima 

 

24. kolovoza, utorak 

sv. Bartol, apostol; bl. Miroslav 

Bulešić, svećenik i mučenik 

sv. misa u 19 sati  

+ Milka Jakelić i pok. iz obit.Jakelić i 

Petrović, + Ante i Hozana Latinac, + Franjo 

Pranjić, + Ivica Krpan, + Zlatko Klem, - na 

čast BDM 

25. kolovoza, srijeda 

sv. Ljudevit IX., Zlata 

 

sv. misa u 19 sati   

 - na nakanu 

 

26. kolovoza, četvrtak 

Melkizedek, Anastazije, Jadranko 
sv. misa u 19 sati 

+ Jozo i Nada Primorac 
 

27. kolovoza, petak 

sv. Monika, majka sv. Augustina 
sv .misa u 19 sati 
 

28. kolovoza, subota 

 sv. Augustin, biskup, crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 8 sati 

+ Joso Slavica 

22. kolovoz, nedjelja  

 

     DVADESET I DRUGA 

        NEDJELJA KROZ 

               GODINU 

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

sv. misa u 18,30 sati   + Kata Vukčević 
                                          

 

 

 

                    

                  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 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. 

 
 

 
 

 

                                                                                                                         MOLITVA SVETOJ MONIKI 

Sveta Monika, uzorna majko velikog Augustina, ti si ustrajno usmjeravala svog zabludjelog sina: ne teškim prijetnjama, nego molitvenim vapajima u nebo.   

Posreduj za sve majke našeg vremena, tako da znaju kako privući svoju djecu Bogu. 

Nauči ih kako da ostanu bliske sa svojom djecom, ćak i sa sinovima i kćerkama koji su se odmetnuli i nažalost zabludjeli. 

 

Draga sv. Monika, koja si iskusila nevolje i kao supruga i kao majka, mnoge su žalosti probole tvoje srce tijekom tvog života. Ipak, nisi očajavala ili izgubila vjeru.  

S povjerenjem, upornošću i dubokom vjerom svakodnevno si molila za obračenje svoga voljenog muža Patricija i ljubljenog sina Augustina. 

Izmoli mi tu istu snagu, strpljenje i povjerenje u Gospodina.  

Zagovaraj me, draga sv. Monika, da Bog uslisa moju molbu za (...) i dadne mi milost da prihvatim Njegovu volju u svemu, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 

 


