RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ

od 25. do 31. srpnja 2022.
25. srpnja, ponedjeljak
sv. Jakov stariji, apostol

sv. misa u 8 sati
+ Krunoslav Šišić

26. srpnja, utorak

sv. misa u 19 sati
+ Ivan i Štefica Vincelj, + Jana Šahinpašić,
+ Ivica Krpan, + Zlatko Klem, + Ana Staniša,
+ Dragutin i Ana Pukljak i pok. iz obit.,
- na nakanu u zahvalu, - na nakanu za
svečenićka i redovnička zvanja, - na nakanu,
- na čast BDM
sv. misa u 19 sati
+ Zorica Bošnjak

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice.

sv. misa u 19 sati

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,

sv. Joakim i Ana, roditelji
Blažene Djevice Marije

27. srpnja, srijeda

sv. Klement Ohridski,
sv. Kristofor, mučenik
28. srpnja, četvrtak

sv. Nazarije i Celzo, mučenici

 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

MAK, Živo vrelo, Kana.

29. srpnja, petak
sv. Marta, Blaženka, Mira

sv. misa u 19 sati
- na nakanu

30. srpnja, subota
sv. Petar Krizolog, biskup i
crkveni naučitelj
31. srpnja, nedjelja

sv. misa u 8 sati

OSAMNAESTA NEDJELJA
KROZ GODINU

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:

sv. misa u 9 sati
+ Dragutin Rukavec
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Mira Kazilari, + Ivica
Krpan, + Ankica Hlača

Toni Zubić, sin Stjepana i Vesne Zubić rođ. Juretić iz Sopota
(Zagreb) i Danijela Birač, kći Roberta i Vesne Birač rođ.
Jandrečić iz Stenjevca II (Zagreb).
Žele se vjenčati 3. rujna 2022. u župi sv. Nikole biskupa,
Stenjevec II, Zagreb.

Molitva svetoj Ani
Velikom pobožnosti padam na koljena pred tobom sv. Ano. Ti si ona koja si radi svojih velikih kreposti zaslužila da budeš odabranom za majku
Marije, koja je milosti puna blagoslovljena među svim ženama, koja zavrijedi da postane Majkom utjelovljene Riječi.
Udostoj se ove milosti radi primiti me u broj tvojih štovatelja, jer to želim da budem kroz čitavi život. Uzmi me pod svoje okrilje, te mi isprosi u
Boga nasljedovanje svih kreposti, kojima si ti obdarena.
Isprosi mi spoznaju i kajanje radi mojih grijeha, žarku ljubav prema Kristu i Mariji i milost stalna ispunjavanja sviju mojih dužnosti. Izbavi me od
svih pogibelji u životu, a u smrtnom mi času priskoči u pomoć da sretno prispijem u vječni život, gdje ću slaviti tebe, presretna majko; utjelovljenu
Riječ u krilu Bl. Djevice Marije. Amen.

