
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                   od 11. do 17. srpnja 2022. 
 

11. srpnja, ponedjeljak 

 sv. Benedikt iz Nursije, opat 
 

sv. misa u 8 sati  

+ Stjepan Gamilec 

12. srpnja, utorak 

Hilarije, Mohor, Živko 
sv. misa u 19 sati  

+ Ivan i Iva Jukić i pok. iz obit., + Dubravko 

Vucković, + Željko Kukec, - na nakanu u 

zahvalu Srcu Isusovu i Srcu Marijinu 

13. srpnja, srijeda 

Blažena Djevica Marija 

Bistrička 

sv. misa u 19 sati   

- na nakanu za zdravlje duše i tijela 

14. srpnja, četvrtak 

sv. Kamilo  
sv. misa u 19 sati 

+ pok. iz obit. Vučić i Cigić 

 

15. srpnja, petak 

sv. Bonaventura, franjevac, 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 19 sati 

+ Izidor Gamilec, + Tomislav Štajduhar,  

+ Josip Kirinčić i pok. iz obit., + Milan, Lucija, 

Zora i Mate Vučković, + Silva i Aleksandar 

Javorić, + Bernarda Fantina, + Ljubica Rotuno, 

- na nakanu u zahvalu sv. Antunu 

16. srpnja, subota 

Blažena Djevica Marija od brda 

Karmela 

sv. misa u 8 sati 

+ - na čast Gospe Karmelske 

117. srpnja, nedjelja 

   ŠESNAESTA NEDJELJA 

            KROZ GODINU 

      

sv. misa u 9 sati          + Zdenko Komerički i  

                                       Ivica Franol 

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18.30 sati   + Jozo i Marta Antunović 

 

 

 

                   

                   

 

 

                    ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 
 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati. 

 Od utorka, 5. srpnja te 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 srpnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice.  

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,   

MAK, Živo vrelo, Kana. 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                               MAJKO BOŽJA BISTRIČKA 

                                   Ti si u svojoj majčinoj dobroti odabrala u našem Hrvatskom zagorju mjesto koje se po Tebi zove Marija Bistrica. 

                                           Tu se časti Tvoj čudotvorni lik.Tu je Tvoje Svetište u kojem svoju djecu obasipaš svojim milostima. 

                                        Tu liječiš duhovne i tjelesne rane zemaljskih patnika i ispunjaš želje onih koji se pouzdano k tebi utječu. 

                                                                              Ti poznaješ sve moje duševne i tjelesne potrebe.  

                                                K tebi kao Božjoj i svojoj Majci odlučio sam doći, da Ti otvorim svoje srce i izrazim svoje želje. 

                                  Ti me Isusova i moja Majko, koja u svojoj dobroti nikada nikoga nisi od sebe odbila, milostivo saslušaj i usliši.  

                                                                                                                          Amen. 

 


