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Na svetkovinu sv. Petra i Pavla prikupili 
smo 350 kuna milostinje,  
tzv. „Petrov novčić“, novčani dar za 
potrebe Svetog Oca pape. 
Hvala svim darovateljima! 

 

Danas, na prvu nedjelju u mjesecu, svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna 
zvanja. 

 

Pred nama je prvi petak u mjesecu. 
Toga dana posjećujemo bolesnike koji 
žele primiti svete sakramente, te slavimo 
misu za dobročinitelje i potrebite u našoj 
Župi. 

 

Na prvu subotu u mjesecu obnavljamo 
posvetu naše Župe Bezgrešnom Srcu 
Marijinu. 

 

Iz župnih matica! Do 30. lipnja ove 
godine u Župi je bilo:  
14 krštenih, 25 crkveno pokopanih, od 
čega 4 sa sakramentima umirućih. 
 

LJETNI RASPORED 
od 18. lipnja do 18. kolovoza 

 

Mise:  
od utorka do subote u 18,30 sati, 
nedjeljom u 9 i u 18,30 sati.  
 

Župni ured:  
od utorka do petka nakon mise. 
 

Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom od 19 do 19,30 sati. 

Molitva za duhovna zvanja 
(na prvu nedjelju u mjesecu) 

 
Gospodine Isuse Kriste: Ti si rekao “Žetva 
je velika a radnika malo. Molite dakle 
Gospodara žetve da radnike pošalje u 
žetvu svoju“.  
Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo 
te: daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih 
svećenika, redovnika i redovnica.  
Probudi Gospodine u našim obiteljima 
nesebičnu ljubav za životom, da naši 
roditelji s radošću primaju djecu koja će 
biti spremna staviti se u službu Crkvi i 
narodu.  
Pomozi našim mladima da shvate 
veličinu tvoje ljubavi te hrabro prihvate 
svećeničko ili redovničko zvanje koje im 
ti nudiš.  
Marijo, Majko Crkve, u velikoj potrebi 
duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svog 
sina Isusa Krista, našeg velikog 
svećenika. Amen. 
 

Svima koji odlaze iz Zagreba zbog 
godišnjih odmora želimo odmor za tijelo 
i okrjepu za dušu! Pronađite vremena za 
duhovne vježbe ili duhovnu obnovu.  
Sjetite se Isusovih riječi: Dođite k meni svi 
koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas 
odmoriti (Mt 11, 28). 
Izbor iz ponude duhovnih vježbi: 
eduhovnevjezbe.hr; isusovci.hr;  
injigo.com; tabor.hr; hzbs.hr; 
veternica.biskupija-varazdinska.hr

 

http://www.injigo.com/


 

UZ BLAGDAN SV. ĆIRILA I METODA: HRVATSKI GLAGOLJAŠI 
 

Glagoljaši su bili svećenici koji su se u bogoslužju koristili 
glagoljicom i staroslavenskim jezikom. Nazivaju ih pučki još i 
popovi glagoljaši. Dali su velik doprinos na područjima vjere, 
kulture i prosvjete u hrvatskom narodu od 9. do kraja 19. 
stoljeća. 

Djelovali su većinom u biskupijama uz Jadransko more i njegovali tradiciju liturgije na 
narodnom hrvatskom jeziku od vremena svetih Ćirila i Metoda i trenutka kada je svetoj 
slavenskoj braći papa Hadrijan odobrio u Rimu liturgiju, a koju su oni preveli na narodni 
staroslavenski jezik. 
Hrvati su jedini narod Katoličke Crkve koji je imao skoro tisuću godina liturgiju na 
narodnom jeziku. Čitava Katolička Crkva koristila je bez izuzetka latinski jezik do 1962. 
godine i Drugog vatikanskog koncila. Za tu izuzetnu povlasticu među svim narodima 
svijeta posebno su zaslužni hrvatski svećenici glagoljaši, vrijedni čuvari kršćanske vjere i 
narodnog duha u hrvatskom narodu. (www.narod.hr) 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 1. srpnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Iz 49,1-6; Ps 139; Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80 18,30 + Tomislav Ivančić, za ob. Josić 

PONEDJELJAK, 2. srpnja Bernardin 
 Nema mise. 

Am 2,6-10.13-16; Ps 50; Mt 8,18-22 

UTORAK, 3. srpnja Toma 
18,30 Kolektivna 

Ef 2,19-22; Ps 117; Iv 20,24-29 

SRIJEDA, 4. srpnja Elizabeta 
18,30 + Dario Markić 

Am 5,14-15.21-24; Ps 50; Mt 8,28-34 

ČETVRTAK, 5. srpnja Ćiril i Metod 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

Dj 13,46-49; Ps 117; Lk 10,1-9 

PETAK, 6. srpnja Marija Goretti 
18,30 Kolektivna 

Am 8,4-6.9-12; Ps 119; Mt 9,9-13 

SUBOTA, 7. srpnja Vilibald 
18,30 

+ Bogdan Cizel,  
Nežika i Šimun Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17 

NEDJELJA, 8. srpnja Priscila i Akvila 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XIV. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Ez 2,2-5; Ps 123; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 18,30 + Jelena i Stjepan Tupec 
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