RASPORED SVETIH MISA
od 6. do 12. rujna 2021.
6. rujna, ponedjeljak
Zaharija prorok, Boris, Davor

sv. misa u 8 sati
+ za duše u čistilištu

7. rujna, utorak
sv. Marko Križevčanin, svećenik i
mučenik

sv. misa u 18,30 sati
+ Dušan i Ruža Tončić, + za sve pok. iz obit
Prlić, + Đuro Križan, - na nakanu

8. rujna, srijeda
ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE
MARIJE

sv. misa u 18,30 sati
- na nakanu

9. rujna, četvrtak
sv. Petar Claver, prezbiter i
misionar
10. rujna, petak
sv. Nikola Tolentinski

sv. misa u 18,30 sati
+ Petar Jukić

11. rujna, subota
Hijacint, Cvjetko

sv. misa u 8 sati
+ Stjepan Hrvojić, + Vjekoslav i Milka Kroflin

12. rujna, nedjelja

sv. misa u 9 sati + pok. iz obit. Požgaj, Proslon
i Muhvić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati

DVADESET I ČETVRTA
NEDJELJA KROZ
GODINU

sv .misa u 18,30 sati
+ Ignac Fileš

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18, 30 sati.
 U srijedu, 8. rujna, blagdan je Rođenje Blažene Djevice Marije ili Mala
Gospa. Sveta misa u 18,30 sati.
 Susret biblijske grupe, tema: Tko je za tebe Isus?, nakon večernje mise u
srijedu 8. rujna.
 U četvrtak, 9. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom
 U mjesecu rujnu upisujemo misne nakane za listopad, studeni i prosinac.
 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Šenove 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.
 Zavjetno hodočašće grada Zagreba u Hrvatsko nacionalno svetište Majke
Božje Bistričke održat će se u nedjelju 19. rujna ove godine pod geslom:
„Dom nam čuvaj, Božja Mati!“
Župljane koji žele ići na hodočašće autobusom molimo da se prijave u
župnom uredu. Cijena po osobi 50 kn.

ŠTO SLAVIMO NA BLAGDAN MALE GOSPE?
Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast
svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu.
Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako, budući da se slavi “mala Marija”, spomendan Marijina rođenja, za razliku od “Velike Gospe”, blagdana
Marijina uznesenja na nebo, 15. kolovoza.
Za crkveni kalendar je karakteristično da za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov “rođendan za nebo”, to jest njihov smrtni dan. U tri slučaja se, naprotiv, kao
blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje – Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi
se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem djelu spasenja imale ove tri osobe. Davna latinska izreka to ovako
sažima: Joannes fuit lucifer, Marija aurora, Christi natitivitas ortus solis. – Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora, Kristovo rođenje sunčev Izlazak.
Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Mala Gospa
donosi jesen pa se u puku kaže “Gospa Mala – jesen prava!” O Maloj Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ, da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao
što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan Blagovijest (25. ožujka).
(Izvor: Katolici.org)

