
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 20. do 26. rujna 2021. 

20. rujna, ponedjeljak 

sv. Andrija Kim Taegon i Pavao 

Chong Hasang i drugovi mučenici 

sv. misa u 8 sati  

- na nakanu 

21. rujna, utorak 

sv. Matej, apostol i evanđelista 
sv. misa u 18,30 sati  

+ fra Bradvica i pok. iz obit. Vodošek, + Ante 

Šugar, + Milka Karaula, + Petar Pomper,  

+ Mila Zec, + Martin Pevec, - na nakanu, - na 

nakanu zahvala 

22. rujna, srijeda 

 sv. Mauricije i drugovi, mučenici 
sv. misa u 18,30 sati   

+ Đuro i Marija Mihalinac 

23. rujna, četvrtak 

sv.Pio iz Pietrelcine, redovnik, 

mistik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marko Vrkljan 

24. rujna, petak 

sv. Rupert i Virgil, biskupi iz 

Salzburga 

sv .misa u 18,30 sati 

+ Danica Živković i pok. iz obit. + Ivančica 

Lukinić i pok. iz obit. Lukinić i Matošec,  

+ Ivica Krpan 

25. rujna, subota 

 Aurelija, Zlata, Tvrtko 
sv. misa u 8 sati 

- na nakanu za obraćenje 

26. rujna, nedjelja  

 

       DVADESET I ŠESTA 

        NEDJELJA KROZ 

               GODINU 

 

sv. misa u 9 sati  + Jerko i Anđa Landeka 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Davor, Ivica i Zlata  

                                      Vlak                                           

 

 

 

                    

                   ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 
 Svete mise nedjeljom u 9,  11 i 18, 30 sati.  

 Susret biblijske grupe, tema: O kad bi sav narod moj prorokovao, 

nakon večernje mise u srijedu, 22. rujna. 

 U četvrtak, 23. 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. 

 
 

 
 

                                                                                              Šutnja u molitvi  
Duša je prostor molitve. Stoga u tome svetištu pridržanom Bogu, u toj kući Božjoj, treba vladati samoća i šutnja. Naime, u molitvi je bitno da govori Bog, a da mi pozorno 

slušamo tražeći njegovu volju. Moliti znači tražiti Boga i pustiti mu da nam otkrije svoje lice i očituje svoju volju. Vjerujemo da Bog stoluje u nama i živi u nama, ali 

prečesto mu ne dopuštamo da slobodno živi, djeluje, kreće se i očituje.  

Sami zauzimamo sav prostor svoga unutarnjeg krajolika, cijeli dan i beskrajno vrijeme. Svagda se žestimo da ćemo puno napraviti, puno govoriti, puno misliti. Božje 

boravište zagušujemo s toliko buke… Potrebno je naučiti da je šutnja put za osobni i prisni susret sa šutljivom, ali živom Božjom prisutnošću u nama. Bog nije u oluji, u 

potresu ili u ognju, nego u šapatu lahora.  

Da bi se čovjek uistinu molio, treba gojiti i čuvati stanovito djevičanstvo srca; drugim riječima, ne valja živjeti i rasti bilo u unutarnjemu ili u vanjskome žamoru, u 

pomodnim rastresenostima i raspršenostima; određeni užitci samo razdvajaju, odsijecaju, odjeljuju i raspršuju srž našega bića. Duhovno djevičanstvo, unutarnja šutnja i 

potrebna samoća najpovoljnije su okruženje za život s Bogom, u bliskosti, licem u lice s Njime. Iz toga susreta izlazimo noseći na svome licu blještavi sjaj lica Božjega, 

poput Mojsija kad je silazio s brda nakon razgovora sa Svevišnjim. 

                                                                                                                                                                                                                          kardinal Robert Sarah  


