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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. Nakon mise bit 
će cjelonoćno klanjanje pred 
Presvetim, koje završava u subotu u 8 
sati. 
 

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

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

U nedjelju, 4. kolovoza, završava 
tridesetodnevnica za hrvatski narod i 
za našu domovinu Hrvatsku uoči 
Dana domovinske zahvalnosti, koju i 
ove godine organizira Katolička 
karizmatska Obnova u Duhu Svetom. 

 

Povodom Dana domovinske 
zahvalnosti, Dana pobjede i Dana 
Hrvatskih branitelja Hrvatski branitelji 
i stradalnici Domovinskog rata iz grada 
Zagreba pozivaju u ponedjeljak, 5. 
kolovoza, u 10 sati, na Sv. misu za 
Domovinu i poginule hrvatske 
branitelje, u Zagrebačkoj katedrali, da 
odamo počast poginulima za slobodu 
Domovine. 
 

 

LJETNI RASPORED 
od 23. lipnja do 24. 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 pokojne Milku Kovačić, Ljubicu Matun, Katarinu Pavelić i Katu Simović, 

koje smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana: 
Pokoj vječni ... 
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Molitva tridesetodnevnice za hrvatski narod 

Oče, prikazujemo Ti ovu misnu žrtvu (ili ovu molitvu) za naš hrvatski narod u domovini i u svijetu i za 
našu domovinu Hrvatsku. * Oče, molimo Te za novu Pedesetnicu u našem narodu, za novo 
izlijevanje Tvojega Svetoga Duha na sve nas, da se obnovi naša zemlja i naš narod u sili i snazi 
Tvojega Duha. * Oče, neka nas ljubav Tvojega Svetoga Duha ujedini, da nestanu sve podijeljenosti 
među nama i da budemo narod jedne misli, jednoga srca, u zajedništvu s Tobom; da svima bude 
znano da smo mi Tvoj narod, a Ti naš Bog, i da ni jedno oružje skovano protiv Tvojega naroda neće 
uspjeti, jer Ti si s nama i Ti nas vodiš. * Duše Sveti, od Oca poslan, dođi s vatrom i sažeži sva 
utemeljenja zla koja se dižu protiv našega naroda i naše domovine Hrvatske, da procvjeta ova naša 
zemlja i naš hrvatski narod. * Oče, podigni vođe po svojem srcu u našem narodu, da nas vode i 
zastupaju u sili i snazi Tvojega Duha, na dobro našega naroda i naše domovine Hrvatske. * Oče, u 
sili i snazi svojega Duha, daj nam sa svom smjelošću navješćivati Tvoju riječ! Pruži ruku svoju da 
bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu Tvojega Sina Isusa Krista. * Oče, molimo Te, izlij 
svojega Svetoga Duha i na sve Hrvate koji ne žive na svojoj djedovini, koji su rasuti po svijetu, 
kojima je Hrvatska duboko u srcu; preobrazi njihove živote i obitelji, a sve one koji se trebaju vratiti, 
Duše Sveti, potakni da se vrate. * Oče, molimo Te i za sve one koji su otišli ispred nas – za sve 
pokojne branitelje i duše u čistilištu hrvatskoga roda, uvedi ih u svoje kraljevstvo. * Oče, molimo Te i 
za sve one kojima je Hrvatska druga domovina, da žive u miru i blagoslovu s hrvatskim narodom. * 
Marijo, Majko naša i Kraljice Hrvata, Zaručnice Duha Svetoga, moli zajedno s nama za sve ove 
nakane i trajno budi naša zagovornica pred Prijestoljem Nebeskim. Tako neka bude. Amen. 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 28. srpnja Viktor  9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Post 18,20-32; Ps 138; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13 18,30 + ob. Kristić 

PONEDJELJAK, 29. srpnja Marta 
 Nema mise. 

1Iv 4,7-16; Ps 34; Iv 11,19-27 

UTORAK, 30. srpnja Petar Krizolog 
18,30 Kolektivna 

Izl 33,7-11; 34,5-9.28; Ps 103; Mt 13,36-43 

SRIJEDA, 31. srpnja Ignacije Lojolski 
18,30 + Vladimir Trlin 

Izl 34,29-35; Ps 99; Mt 13,44-46 

ČETVRTAK, 1. kolovoza Alfonz Marija 
18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

Izl 40,16-21.34-38; Ps 84; Mt 13,47-53 

PETAK, 2. kolovoza BDM od Anđela 
18,30 Kolektivna 

Lev 23, 1.4-16.27-37; Ps 81; Mt 13,54-58 

SUBOTA, 3. kolovoza Augustin Kažotić 
18,30 + Mate Ivanković  

Lev 25,1.8-17; Ps 67; Mt 14,1-12 

NEDJELJA, 4. kolovoza Ivan Marija Vianney 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU  Nema mise. 

Prop 1,2; 2,21-23; Ps 90; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21 18,30 + Drina Stipić 


