
 

'Obitelj – izvor života i radosti'

Današnja solinska proslava 
Trećeg nacionalnog 
susreta hrvatskih 
katoličkih obitelji, osim što 
je velik dar našoj Crkvi i 
našem narodu, dobra je 
prilika da se podsjetimo i 
na prva dva. Naime, 
Hrvatska biskupska konferencija 
odlučila  je 2010. godine da će se 
Nacionalni susret hrvatskih katoličkih 
obitelji održavati svake tri godine, i to 
u organizaciji Ureda HBK-a za život i 
obitelj te (nad)biskupije domaćina.  
Prvi susret, pod geslom "Zajedno u 
Kristu", održan je 5. lipnja 2011. 
godine, pod predsjedanjem pape 
Benedikta XVI., na zagrebačkom 
Hipodromu, gdje se okupilo oko 400 
tisuća vjernika. Papa je pozvao obitelji 
da budu hrabre i da se odupru 
sekulariziranom mentalitetu 
naglašavajući potrebu konkretnog 
svjedočanstva, posebno kao potvrdu 
"nepovredivosti ljudskog života od 
začeća do njegovog prirodnog 
skončanja". Papa je također pozvao 
da se supružnici raduju majčinstvu i 
očinstvu ističući kako je otvorenost 

životu znak otvorenosti 
prema budućnosti. 
Drugi Susret održan je 19. 
travnja 2015. u 
„hrvatskom Nazaretu“, na 
Trsatu, pod geslom 
"Obitelj – nositeljica 
života, nada i budućnost 

Hrvatske". Euharistijsko slavlje 
predvodio je zagrebački nadbiskup 
kardinal Josip Bozanić, a propovijedao 
je predsjednik Vijeća HBK-a za život i 
obitelj, krčki biskup u miru Valter 
Župan. Podsjetio je na riječi pape bl. 
Pavla VI. koje je izrekao prigodom 
posjeta Nazaretu: "Neka nas upravo 
Nazaret podsjeti što je obitelj, 
zajedništvo obiteljske ljubavi, sveta 
ljepota obitelji, neka nam pokaže 
kako je sladak odgoj u obitelji, koji ne 
može ništa drugo zamijeniti, neka nas 
nauči koja je prirodna uloga obitelji u 
društvenom poretku." 
Ovaj treći susret pripremao se kroz 
dvije godine – Godinu očinstva i 
Godinu majčinstva – s ciljem da se 
nanovo otkriju i cijene posebnosti, 
odgovornosti i ljepota obiteljskog 
zvanja. 

Antun Vukmanić, župnik 
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Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojnu Milku Brajdić, koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 

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

Pogledajte predstavu "Tko pjeva zlo ne misli" u HNK-u 
i pomognite izgradnju Kuće za mlade CZN-a 
 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu izvedbom predstave »Tko pjeva zlo ne 
misli« uključilo se u humanitarnu akciju Caritasa Zagrebačke nadbiskupije (CZN) 
za opremanje novoizgrađene Kuće za mlade u Selskoj 165 u Zagrebu. 
CZN pokrenuo je humanitarnu akciju »Da život imaju!«, koja je namijenjena 
izgradnji i opremanju objekta za privremeni (dvogodišnji) smještaj trideset i 
jednog korisnika domova za djecu iz cijele Hrvatske. Kuća za mlade pružit će 
mogućnost smještaja i za siromašne studente koji ne ostvare pravo na studentski 
dom. 
I sami možete sudjelovati u akciji prikupljanja sredstava za opremanje Kuće za 
mlade kupnjom ulaznica na blagajni ili web stranici kazališta za izvedbu predstave 
»Tko pjeva zlo ne misli«, 19. rujna 2018., u 19,30 sati. 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 16. rujna Kornelije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Mladen Bajsić 

Iz 50,5-9a; Ps 116; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 18,30 + Darko Ćutić, Marko Ivanković 

PONEDJELJAK, 17. rujna Robert 
 Nema mise. 

1Kor 11,17-26.33; Ps 40; Lk 7,1-10 

UTORAK, 18. rujna Josip Kupertinski 
18,30 Kolektivna 

1Kor 12,12-14.27-31a; Ps 100; Lk 7,11-17 

SRIJEDA, 19. rujna Januarije 
18,30 + ob. Banić i Brezović 

1Kor 12,31-13,13; Ps 33; Lk 7,31-35 

ČETVRTAK, 20. rujna Andrija Kim 
18,30 + Ivan Bratić 

1Kor 15,1-11; Ps 118; Lk 7,36-50 

PETAK, 21. rujna Matej ap. 
18,30 Kolektivna 

Ef 4,1-7.11-13; Ps 19; Mt 9,9-13 

SUBOTA, 22. rujna Liturgija kvatri 
18,30 + Mladen Osrečki 

Fil 3,8-14; Ps 40; Lk 5,1-11 

NEDJELJA, 23. rujna Pio 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Anica i Krešimir Badurina 

Mudr 2,12.17-20; Ps 54; Jak 3,16-4,3; Mk 9,30-37 18,30 + Petar, Janja, Iva, Vlatko i Marta Kukrika 



Za sudionike Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji pripremili 
smo prekrasne prigodne majice s logotipom Susreta i naslovom naše Župe.  
Od danas ih i vi možete nabaviti po promotivnoj cijeni od 30 kuna. 

Molitva za obitelj 
 

Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i 
život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od žene i 
po Duhu Svetom, postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. 
Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja, za dobro njihove obitelji i svih 
obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za 
čovječnost i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav, osnažena milošću sakramenta 
ženidbe, bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji.  
Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske 
obitelji, da Crkva u svim narodima na zemlji može 
plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po 
obitelji, po Kristu našem Gospodinu, koji je put, 
istina i život, u vijeke vjekova. Amen. 

sv. Ivan Pavao II. 
 

Pred nadolazećom proslavom Stepinčeva 
podsjećamo kako smo ove godine,  

o 120. obljetnici rođenja i 20. obljetnici 
beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca,  

izdali 2. preuređeno izdanje  
ŽUPNOG MOLITVENIKA.  

Ima 150 stranica, a cijena je još uvijek 20 kuna.



16. 9. 2018. 
 

Danas se u Solinu održava svečana 
proslava Trećeg nacionalnog susreta 
hrvatskih katoličkih obitelji na 
kojem sudjeluje 13 obitelji iz naše 
Župe. Molimo za sudionike i 
organizatore, kao i za sve hrvatske 
obitelji. 

Upis kandidata za prvu pričest bit će 
18. i 19. rujna, od 17 do 20 sati, a za 
krizmu 20. i 21. rujna, također od 17 
do 20 sati. Na upis roditelji dovode 
kandidate te donose ispunjene 
Prijavnice. 

Pozivamo buduće prvopričesnike na 
nedjeljnu misu u 9 sati, a buduće 
krizmanike na nedjeljnu misu u 18,30 
sati. 

Pozivamo odrasle osobe koje žele 
postati katolici da se tijekom rujna 
prijave u program priprave. Više 
informacija u Župnom uredu. 

Naša Župa ovoga tjedna prikuplja 
suhu hranu i higijenske potrepštine 
za najugroženije župljane. Svoje 
darove ili novčani prilog možete 
donijeti od četvrtka do subote, od 17 
do 18,30 sati, u Pastoralni centar, a u 
nedjelju, 23. rujna, u školu prije bilo 
koje mise. Pozivamo sve koji žele 
pomoći da dođu u nedjelju nakon 
večernje mise u Pastoralni centar. 
Hvala unaprijed svim dobrim ljudima! 
 

Sljedećeg tjedna su jesenske kvatre 
posvećene molitvi za svećenička i 
redovnička zvanja te za kršćansku 
izgradnju mladeži. Tjedan ćemo 
posvetiti molitvom te djelima pokore 
i ljubavi, a završit ćemo ga liturgijskim 
slavljem u subotu, u 18,30 sati. 

 

STEPINČEVO 
 

Duhovna priprava za proslavu 
Stepinčeva započinje u petak, 28. 
rujna, hodočašćem u katedralu, gdje 
će biti misa u 18 sati. 
 

U subotu, 29. rujna, u 9 sati je 
pokorničko bogoslužje i ispovijed u 
školi. Učenici viših razreda osnovne 
škole u 14 sati kreću od katedrale na 
mini-hodočašće u Remete, gdje je 
misa u 15,30 sati. 
Više detalja sljedeće nedjelje. 
 

Pozivamo vas da i ove godine, prema 
svojim mogućnostima, sudjelujete u 
pripremi proslave blagdana. 

REDOVITI RASPORED 
 

Mise:  
od utorka do subote u 18,30 sati, 
nedjeljom u 9, 11 i u 18,30 sati.  
Župni ured:  
od utorka do petka, od 17 do 18 sati. 
Euharistijsko klanjanje:  
četvrtkom od 17 do 18,30 sati.  

http://www.zupa-bl-stepinac.hr/static/media/uploads/dokumenti/2016-2017/prva_pricest_2017_prijavnica.pdf

