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Splitsko-makarska nadbiskupija, 
Splitsko-dalmatinska županija, te 
gradovi Split i Solin domaćini su Trećeg 
nacionalnog susreta hrvatskih 
katoličkih obitelji koji će se svečano 
proslaviti u Splitu i Solinu od 10. do 16. 
rujna 2018. godine.  
Pratimo ih svojom 
molitvom. Danas 
predlažemo ovu: 
 

MOLITVA OCA 
Vječni Oče, ti koji 
si izvor svakoga 
očinstva na nebu i 
na zemlji, podari mi mudro očinsko srce 
kako bih u Ijubavi i primjerenoj stezi, 
zajedno sa suprugom, podizao i odgajao 
svoju djecu. 
Pomozi mi da, po uzoru na tvoje 
milosrđe, budem spor na ljutnju i 
velikodušan u praštanju, te tako svoje 
tjelesno očinstvo svednevice bogatim 
Duhom koji od tebe dolazi, osobito 
milosnim darom blagosti i razumijevanja. 
Udijeli mi milost vjerodostojnoga 
svjedočenja kršćanskih kreposti, u prvom 
redu vjere, nade i ljubavi, kako bih kao 
muž i otac bio pouzdan oslonac svima s 
kojima dijelim radosti i brige životnog 
hoda u Crkvi i društvu. Po Kristu 
Gospodinu našemu. Arnen 
 

Sveti Josipe, uzore očeva, zaštitniče 
obitelji i Hrvatske, moli za nas! 

Susret roditelja, mladih i pastoralnih 
djelatnika sa stručnjacima iz teologije, 
filozofije, pedagogije, psihologije i 
pastorala, 47. obiteljska ljetna škola, s 
temom Obitelj i duševno zdravlje, 
održava se u prostorijama Fakulteta 
filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta 
u Zagrebu, Jordanovac 110, od 23. do 25. 
kolovoza ove godine. 
Predbilježbe i eventualna pitanja:  
mr. sc. Verona Sučić (098/475-301;  
e-mail: sucicv@gljz.hr), ili  
p. Antun Volenik  (091/9710-301;  
e-mail: voleniksj@gmail.com).  
Program se može pratiti i djelomično. 
Ulaz u predavaonicu je slobodan! 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Ivan ŠVARC iz Zagreba (sin Gorana Pavla 
Ljiljane Marije dj. Vagrin), rkt. i Maja 
Amalija OSENIČKI iz Zagreba (kći Marka 
i Božice Nevenke dj. Nemčić), rkt. 
 

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. 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnog Vjekoslava Vidovića, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, te one čija 

je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 
 

JUTARNJA MOLITVA SV. ANI 
 

Sv. Ano, zaštitnice moja i majko, dopusti mi, da se i danas preporučim tvojem zagovoru i 
zaštiti. Isprosi mi kod Isusa, Sina Božjeg, sve one milosti, koje su mi potrebne, da vjerno 
vršim sve svoje dužnosti i da poradim oko svoga vječnog spasenja, kao što si ti nekada 
vršila sve svoje dužnosti i radila oko svoga spasenja. 
Tvojoj materinskoj ljubavi i brizi preporučujem i svoje rođake i ukućane; isprosi im milost 
da sa mnom provedu ovaj dan bez grijeha na slavu Božju. Svi sveci Božji, osobito ti, 
zaštitnice moja, sveta majko Ano, molite za me kod Boga, da stupam vašim stopama, da 
živim kreposno i sveto i da konačno po vašem zagovoru budem primljena u nebo, da tamo 
s vama Boga dičim i slavim na sve vijeke vjekova. Amen. 

Župa sv. Ane, Žaborić 
Dobrostivo mi oprosti i pomozi da nadalje odbijam svaki grijeh, a tebe ljubim svim srcem i 
dušom. Amen. 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 22. srpnja Magdalena 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 18,30 + Ana i Viktor Prekrat 

PONEDJELJAK, 23. srpnja Brigita 
 Nema mise. 

Gal 2,19-20; Ps 34; Iv 15,1-8  

UTORAK, 24. srpnja Ljudevita 
18,30 Kolektivna 

Mih 7,14-15.18-20; Ps 85; Mt 12,46-50 

SRIJEDA, 25. srpnja Jakov ap. 
18,30 + Mirko i Jakov Bogović 

2Kor 4,7-15; Ps 126; Mt 20,20-28 

ČETVRTAK, 26. srpnja Joakim i Ana 
18,30 + Ana i Vjekoslav Novak 

Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps 36; Mt 13,10-17 

PETAK, 27. srpnja Klement Ohridski 
18,30 Kolektivna 

Jr 3,14-17; Jr 31,10-12b.13; Mt 13,18-23 

SUBOTA, 28. srpnja Viktor 
18,30 

+ Ana i Branko Šignjar, ob. 
Svetić Jr 7,1-11; Ps 84; Mt 13,24-30 

NEDJELJA, 29. srpnja Marta 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

2Kr 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15 18,30 + Mile Perković 
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