
OGLASI

Pred nama je prvi petak u mjesecu. 
Nakon mise bit će cjelonoćno klanjanje 
pred Presvetim, koje završava u subotu 
u 7,30 sati. 
 

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

Župno hodočašće u Ludbreg, 
predviđeno za subotu, 5. rujna, odgađa 
se do povoljnijih prilika. 
 

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

U utorak, 8. rujna, održat će se nova 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

Roditeljski sastanak za drugu grupu 
naših prvopričesnika, sada učenika 4. 
razreda OŠ, održat će se u srijedu, 9. 
rujna, u 19,15 sati, u Pastoralnom centru. 
 

Roditeljski sastanak za naše 
krizmanike, sada učenike 1. razreda SŠ, 
održat će se u srijedu, 9. rujna, u 19,30 
sati, u Pastoralnom centru. 

Pod geslom „O, pomozi palom svijetu koji 
želi ozdravljenje“, od 12. do 14. rujna 
održava se 289. zavjetno hodočašće 
vjernika grada Zagreba u Mariju 
Bistricu koje je ujedno i Hodočašće 
mladih Zagrebačke nadbiskupije.  
Zbog pandemije neće biti organiziranih 
procesija, a svi će se susreti održati na 
otvorenome. Stoga se preporuča da 
vjernici za dolazak u Mariju Bistricu 
koriste osobna vozila ili dođu pješice, a u 
baziliku ulaze pojedinačno ili u manjim 
grupama. 
Pješaci i mladi polaze u subotu ujutro 
ispred tržnice kao i dosadašnjih godina, a 
otkazuje se autobus u nedjelju. 
U subotu će se, u 20 sati, održati 
tradicionalna Služba svjetla. 
U nedjelju, u 9 sati, održat će se 
pobožnost Križnoga puta, potom će 
vjernici imati prigodu za ispovijed i 
osobne pobožnosti, a svečano misno 
slavlje počinje u 11 sati. U 15 sati 
predviđen je zajednički oproštaj. 
U našoj će Župi toga dana mise biti u 7,30 
i 18,30 sati. 
 

Prilog za stradale u potresu možete 
staviti u posebnu „škrabicu“.  
Hvala svim darovateljima! 
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Molitve Majke Terezije za svaki dan 
Gospodine, Raspeti i Uskrsli, nauči nas tako živjeti da bismo u svojoj svakodnevici već 
živjeli tvoju puninu. Ti si prihvatio u svojoj poniznosti i strpljivosti sve naše ljudske 
posrtaje kao dio svoga križa i svoje muke. Stoga nam patnje i borbe koje svakodnevno 
podnosimo pomažu da živimo u dubljem zajedništvu s tobom i braćom i postaju nam 
prigoda za rast. Pomozi nam da se strpljivo i hrabro suočavamo s našim vlastitim 
životom, puni povjerenja u tvoju podršku. Amen. 
 

Dolazim ti, Isuse, da me potakneš prije nego započnem svoj dnevni posao. Neka se tvoj 
pogled na trenutak zaustavi na meni. Dopusti mi da osjetim sigurnost tvoga prijateljstva. 
Ispuni moj duh kako bih mogla podnositi pustinju životne buke. Neka tvoja blagoslovljena 
svjetlost obasja moje misli i daj mi snage za ono što trebam činiti onima koji me trebaju. 
Amen. 

www.bitno.net 
 
Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? (Mt, 21, 26a) 
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KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 30. kolovoza Margarita 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXII.  NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Ruža Linardić 

Jr 20, 7-9; Ps 63; Rim 12, 1-2; Mt 16, 21-27 18,30 + Milan Sigetić, Jadranka i Milan Župan 

PONEDJELJAK, 31. kolovoza Rajmund 
 Nema mise. 

1Kor 2, 1-5; Ps 119; Lk 4, 16-30 

UTORAK, 1. rujna Egidije 
18,30 Kolektivna 

1Kor 2, 10b-16; Ps 145; Lk 4, 31-37 

SRIJEDA, 2. rujna Prosper 
18,30 + Marija Pavičić 

1Kor 3, 1-9; Ps 33; Lk 4, 38-44 

ČETVRTAK, 3. rujna Grgur 
18,30 

+ Ruža i Mirko Šešok, Josipa i 
Jure Brkljačić 1Kor 3, 18-23; Ps 24; Lk 5, 1-11 

PETAK, 4. rujna   Rozalija 
18,30 Kolektivna 

1Kor 4, 1-5; Ps 37; Lk 5, 33-39 

SUBOTA, 5. rujna Majka Terezija 
7,30  

1Kor 4, 6b-15; Ps; Lk 6, 1-5 

NEDJELJA, 6. rujna Zaharija 9,00 Za žive i pokojne župljane 

XXIII.  NEDJELJA KROZ GODINU 11,00 + Ivan, Mara i ob. Stvorić 

Ez 33, 7-9; Ps 95; Rim 13, 8-10; Mt 18, 15-20 18,30 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 

http://www.bitno.net/

