
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 13. do 19. rujna 2021. 

13. rujna, ponedjeljak 

sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 8 sati  

 

14. rujna, utorak 

UZVIŠENJE SV. KRIŽA 
sv. misa u 18,30 sati  

+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + Marija 

Jurčević, +Zdenko Komerički, +Anka 

Matanovac 

15. rujna, srijeda 

  Blažena Djevica Marija Žalosna 
sv. misa u 18,30 sati   

- na čast Gospe Žalosne 

16. rujna, četvrtak 

sv. Kornelije, papa i Ciprijan, 

biskup, mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Paula Fištrek 

17. rujna, petak 

sv. Hidegarda, redovnica, Rane 

sv. Franje 

sv .misa u 18,30 sati 

+ Jozo Kuliš, - na nakanu 

18. rujna, subota 

 sv. Josip Kupertinski, redovnik 
sv. misa u 8 sati 

+ Tomislav Lončar 

19. rujna, nedjelja  

 

       DVADESET I PETA 

        NEDJELJA KROZ 

               GODINU 

 

        HODOČAŠĆE GRADA ZAGREBA 

                  NA MARIJU BISTRICU 

                 sv. misa samo u 18,30 sati   
                     + Vinko Španjol  
                                          

 

 

 

                    

                   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 
 U nedjelju, 19. rujna naša Župa hodočasti u Mariju Bistricu.  

Sveta misa u samo u 18,30 sati. 
 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!“ 

Polazak autobusa iz Sopota za Mariju Bistricu u 7 sati a povratak iz Marije 

Bistrice u 15 sati. 

 Susret biblijske grupe, tema: Tko je največi?, nakon večernje mise u 

srijedu, 15. rujna. 

 U četvrtak, 16. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom 

 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. 

 
 

 
 

                                                            Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske i akademske godine! 
U izvještaju stvaranja Knjiga Postanka govori da je Duh Božji lebdio nad vodama u trenucima kada je Bog snagom svoje Božanske riječi započeo proces 

stvaranja (usp. Post 1,2). Čitav taj proces sveti pisac opisuje kao Božje kroćenje praelemenata prirode, kao što su tama i bezdani voda, te Božje ukrašavanje 

pustog i praznog svijeta. Vrhunac Božjeg stvaranja jest čovjek kao inteligentno biće, sposobno odabirati dobro, i u svojoj sličnosti s Bogom, uključiti se u 

postupak dovršavanja Božjega stvaranja svijeta. Po svojoj sličnosti s Bogom čovjek postaje sustvaratelj svijeta, što se osobito očituje u modernoj kulturi i 

civilizaciji. 

Nalazeći se na početku nove školske i akademske godine, molimo Duha Božjega da nadahnjuje naše učenike i studente, učitelje i profesore, kako bi se 

uključili u proces Božjeg stvaranja ovoga svemira, uranjajući u tajne o Bogu, čovjeku i prirodi.  

Ove nedjelje, 12. rujna na svetoj misi u 9 sati zazvat ćemo snagu tog Božjeg Duha na početku nove školske godine. 

Neka nova školske godina bude prožeta Božjom snagom, a svaki novi dan neka naša djeca i mladi rastu u novim spoznajama, što će ih otkrivati u školi i na 

fakultetu. Škola i studij shvaćeni na takav način postaju našim mladima blagoslovljeno vrijeme rasta, a ne teška obaveza koju treba pod svaku cijenu dovršiti 

da bi se počelo zarađivati. Zato neka Duh Božji nadahne srca mladih ljudi i djece za koje ćemo moliti. 


