
OBAVIJESTI 
 

x U četvrtak, 8. rujna,  u 20:00 sati susret velikog pjevačkog zbor  
x 10.rujna susret prvopričesnika u  sati u pastoralnom centru. 

Dječji zbor u :  sati proba 
x U nedjelju 18. rujna Zaziv Duha Svetoga kod svete mise u 09:00 

sati. Djeca donijeti torbe i školski pribor. 
x U nedjelju, 11. rujna, djeca koja pohađaju župnu katehezu kao 

pripravu za primanje sakramenata, prve pričesti i potvrde, . i . 
razredi te . i . razredi, podići će prazne upisnice koje će ispuniti s 
potrebnim podacima te ih vratiti u nedjelju 18. rujna.  

x Djeca ., . i . razreda podići će prazne upisnice u nedjelju 02. 
listopada te ih popunjene vratiti u nedjelju  09. listopada.  

x Sve potrebne informacije glede župne kateheze djeca će dobiti na 
vrijeme. To se odnosi na raspored i vrijeme župne kateheze. 

x Od . rujna večernje sv mise u utorak, petak i nedjeljom su u 
18:00 sati 

x U petak 30. rujna 2016. u 18:30 biti će susret čitača pa molimo sve 
zainteresirane da se odazovu. 

 
Ženidbeni navještaj u župi prebivališta: 
1.  Goran Peraković, sin Ivana i Jadranke r. Laskač, konobar, Banjsko Selo , 
župa Barilovečki Leskovac i Martina Barić, kći Martina i Nade r. Škrtić, doktor 
dent. medicine, K. Zvonimira , župa N. Centar. Žele se vjenčati 09.09.2016. u 
Novome Centru. 
2.  Zoran Benić, sin Zdravka i Jadranke r. Mihalić, mag. ing. strojarstva, N. Marka 
Marulića c, župa Novi Centar i Dragana Uzelac, kći Dragana i Alenke r. 
Knežević, dokt. medicine, N. Marka Marulića c, župa Novi Centar. Žele se 
vjenčati 24.09.2016. u Novome Centru.  
3.  Alberto Čujko, sin Zlatka i Ankice r. Čujko, cnc operater, Šišljavić , župa 
Šišljavić i Zrinka Živčić, kći Darka i Biserke r. Rahan, mag. ekonomije, M. Krleže , 
župa Novi Centar. Žele se vjenčati 15.10.2016. u Novome Centru. 
4. Marin Ružić, sin Josipa i Ruže r. Andrić, ing. elektrotehnike, M Vrhovca , župa 
Novi Centar i Lukrecija Marčinko, kći Nikole i Slavice r. Pernar, dipl. ekonomist, I. 
Ferenščica , župa Peščenica. Žele se vjenčati 05.11.2016. u župi Peščenica 
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" Tko se e odrek e svega što posjeduje, e ože biti oj uče ik. " 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U o o vrije e: S Isuso  je putovalo sil o oštvo. O  se okre e i reče i : 
»Dođe li tko k e i, a e rzi svog o a i ajku, že u i dje u, raću i sestre, 
pa i sa  svoj život, e ože iti oj uče ik! I tko e osi svoga križa i e 
ide za o , e ože iti oj uče ik! Tko od vas, aka  graditi kulu, eće 
prije sjesti i proraču ati troškove i a li či e dovršiti: da ga e i – pošto 
već postavi te elj, a e og e dovršiti – počeli is jehivati svi koji to vide: 
’Ovaj čovjek poče graditi, a e ože dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se 
zarati s drugi  kralje , eće prije sjesti i pro isliti ože li s deset tisuća 
presresti o oga koji a j dolazi s dvadeset tisuća? Ako e ože, dok je 
o aj još daleko, poslat će posla stvo da zaište ir. Tako dakle ijeda  od 
vas koji se e odrek e svega što posjeduje, e ože iti oj uče ik.« 

Riječ Gospodnja. (Lk 14,25-33) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Pri odlučivanju uzeti vremena i uložiti pozornost 

U današnjem evanđelju Isus iznosi cijenu učeničkog hoda za njim kroz tri skupine 
izreka. Svaku od ovih skupina zaključuje: postupi tako, inače ne možeš biti moj 
učenik. Pozivajući nas da proračunamo cijenu učeništva, Isus ističe da je 
kršćansko učeništvo odluka koja treba biti osobno odvagnuta i donesena. Na ovoj 
litrugiji Gospodin Isus zove nas da budemo njegovi promišljeni sljedbenici te da 
pri donošenju odluka uzimamo potrebno vrijeme i ulažemo dostatnu pozornost. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Isus traži da nosimo svoj križ, ali za njim - bježim li od svoga križa? 

.Biti odrasla i odgovorna osoba znači razmišljati prije nego nešto odlučimo - 
kako se služim divnom sposobnošću i dužnošću odlučivanja? 

 
 
 



MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 05. rujna do 11. rujna 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

05.09. 
Urban, ¸Teodor 
Ponedjeljak 

07:30 - Marija i Ivan Kralj 

06.09. 
Zaharija prorok 
Utorak 

19:00 
+ vlč. Josip Zidarić; Bara 
Brezović; ob. Bartolac i 

Prstec; Josip i Ana Smerdelj 

07.09. 
Sv. Marko 
Križevčanin 
Srijeda 

07:30 + Zlatko Oštarčević 

08.09. 

Rođenje Bl. 
Djevice Marije - 
Mala Gospa 
Četvrtak 

07:30 
+ Dragutin, Marko, Petar i 

Dragica Fanjak 

09.09. 
Petar Claver 
Petak 

18:00 
19:00 

 
 

- vjenčanje Peraković - Barić 
+Josip Šipuš i ob. Franjo i 
Mara Cvetković; Duše u 

Čistilištu 

10.09. 
Nikola Tolentinski 
Subota 

07:30 
 

13:00 

-Ivan Paranos; Vjekoslav, 
Marija i Željko Rogić 
-krštenje Noa Erak 

11.09. 
Dvadeset i četvrta 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 
 

10:30 
19:00 

- Stjepan Marčeta, Tomo i 
Dragica Grdošić 

- župna sveta misa 
+ Mario i Marijan Kusanić 

    

Sveti Marko Križevčanin, mučenik ( .-1619.) 
Marko Stjepan Krizin rođen je u slobodnom kraljevskom gradu Križevcima, u Zagrebačkoj 
biskupiji. Studirao je najprije u isusovačkom kolegiju u Grazu, gdje je stupio i u Marijinu 
kongregaciju. Ondje bijaše učenik Petra Pazmanyja, kasnijeg kardinala i ugarskog 
primasa. Odlučio je postati svećenik pa je kao kandidat Zagrebačke biskupije bio primljen 
u glasoviti rimski kolegij Germanicum et Hungaricum. Svojom je rukom ondje zapisao da 
je Hrvat, kako se to do danas sačuvalo u arhivu zavoda. Kao student čuvenog rimskog 
sveučilišta Gregorijana odlikovao se bistrinom uma i krepošću. U Rimu se nalazio od . 
do . godine. Postavši svećenik, vratio se u svoju zavičajnu biskupiju u kojoj je djelovao 
kratko vrijeme. Kardinal Petar Pazmany pozvao ga je u Ugarsku, učinio ga ravnateljem 
sjemeništa u Trnavi i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu 
benediktinske opatije Szeplak, kod Košica, koja tada bijaše vlasništvo ostrogonskoga 
kaptola. Trnava, Košice, sve je to nekoć spadalo pod Ostrogonsku nadbiskupiju, dok su to 
danas dijelovi Slovačke. Košice u ono doba bijahu tvrđa ugarskoga kalvinizma. Da bi 
ojačao položaj malobrojnih katolika, koji su bili uskraćeni čak i svojih crkava, gradski je 
upravitelj, namjesnik kralja Matije II., Andrija Doczy, pozvao u Košice dva isusovca: 
Stjepana Pongracza, Melhiora Grodzieckoga. Smjestio ih je u kraljevsku palaču. Prvi je 
vodio brigu o vjernicima madžarskoga,  a drugi slovačkoga jezika. Njihov je plodonosni 
rad ojačao svijest katolika, ali i izazvao bijes kalvina. Tada je fanatizam bio jači od 
kršćanske ljubavi. A fanatizam, kad su mu u pitanju vlastiti interesi, ne bira sredstva. Tako 
su kalvini potakli narod na bunu lažno optuživši katolike da su . srpnja . g. izazvali 
požar u gradu. Tada se u Košicama s isusovcima nalazio i naš sveti Marko. U tim teškim 
trenutcima htjeli su zajedno pomoći katolicima u gradu. No, kad je zapovjednik kalvinske 
vojske Juraj Rakoczy, . rujna  . g. , sa svojim vojnicima ušao u Košice, odmah 
pozatvaraše trojicu katoličkih svećenika. Tijekom tri dana nisu im dali ni jesti, ni piti. 
Zapovjednik vojske obećao je Marku Krizinu pokloniti crkveno imanje samo ako se 
odrekne katolicizma i postane kalvin. Marko je to najenergičnije odbio. Mučenici su se 
međutim dobro spremili za posljednji boj. Jedan drugome su se ispovijedili, a zatim su 
molili na glas. Rano ujutro . rujna kapetan je s vojnicima opet došao k mučenicima, a 
pratio ga je i kalvinski pastor i propovjednik Alvinczi. Isusovce su odmah stavili na muke i 
to najokrutnije. Bezdušnost je bila na djelu. Kanoniku Marku Krizinu predložiše opet da se 
pridruži onima koji ispovijedaju "ugarsku vjeroispovijest" te se opiru "stranoj tiraniji", tj. 
Habsburzima, koji su bili izraziti katolici. Kanonik je odgovorio: "Neka me Bog očuva da 
budem neprijatelj onima koji rade za dobro zemlje." Sada i njega staviše na muke. Palili 
su ga bakljama, a zatim mu odrubili glavu. Vijest je o mučeništvu kao munja prohujala 
Ugarskom. Knez Bethlen nije ipak dopustio - iako su mu bile upravljene mnoge molbe- da 
mučenici budu dostojno i s počastima pokopani. Dopustit će to tek šest mjeseci kasnije. 
Dana . siječnja . godine proglašeni su blaženima, a Ivan Pavao II. proglasio ih je 
svetima . srpnja . g. Relikvije košičkih mučenika, dakle, i našega svetoga Marka, 
nalaze se u uršulinskoj crkvi u Trnavi. 

 


	OBAVIJESTI

