
OBAVIJESTI 
 

x Svete mise nedjeljom, od . rujna 7. su po uobičajenom 
rasporedu: 09:00; 10:30 i 19:00 sati. 

x Kroz tjedan mise su po uobičajenom rasporedu: Ponedjeljak, 
srijeda, četvrtak i subota u 7:  sati, a utorkom i petkom u 
19:00 sati. 

x Početkom listopada večernje svete mise utorkom, petkom i 
nedjeljom biti će u :  sati. 

x Utorkom i petkom su kumulativne zajedničke  svete mise – 
moguće upisati više nakana. Ostalim danima uključujući i 
nedjelju moguće je upisati samo jednu nakanu.  

x 17. rujna 2017. na misi u :  sati biti će zaziv Duha Svetoga za svu 
školsku djecu. 

x Upisnice za djecu drugih, sedmih i osmih razreda, možete podići u 
nedjelju 10. rujna 2017. iza svetih misa. Iste pravilno popunjene 
upisnice treba predati u nedjelju 17. rujna 2017. iza svetih misa. 

x Roditelji djece trećih razreda za Prvu Pričest , imaju roditeljski 
sastanak 13. rujna . u :  sati u crkvi. Tada će roditelji podići 
upisnice za svoju djecu. 

x Raspored župne kateheze za sve uzraste biti će na vrijeme 
objavljen. 

x Susret župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća je . rujna . u 
19:30 sati 

x 15. rujna 2017. – upis sv. Misa za listopad, studeni i prosinac 
x Prvim petkom u listopadu, započinjemo veliku devetnicu Prvih 

petaka u čast Presvetom Srcu Isusovu. 
 
Ženidbeni navještaji: 
1.  Igor Jovica, sin Josipa i Marice r. Tominov, M. Vrhovca , župa Novi 
Centar i Maja Zaborski, kći Davora i Ljiljana r. Maruš, Domobranksa b, 
župa Centar. Žele se vjenčati . . . u Presvetom Trojstvu – Centar. 
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„Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“ 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne 
posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili 
trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak 
ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što 
god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će 
odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji 
jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje 
su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.« 

Riječ Gospodnja. (Mt 18, 15-20) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Isus među vjernicima dok opraštaju i mole 

Za evanđelje imamo dio Isusova govora o uređenju vjerničke zajednice u 
kojem on obećava biti među svojima dok opraštaju i mole. To je na liniji 
Matejeve teologije o Marijinu sinu kao Emanuelu. Cijelo osamnaesto 
poglavlje kod Mateja sadrži upute za život Crkve: veliki su oni koji služe 
drugima(18,1- , tražiti izgubljene opraštanjem i molitvom , -20), 
opraštati jer svi trebamo Božje oproštenje , -35). Da bismo ovu liturgiju 
dostojno slavili u duhu Isusova učenja o bratskoj i sestrinskoj opomeni, 
pitajmo se kako opomenu dajemo, ali i primamo? 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
1.Molim li za članove svoje obitelji i župne zajednice, koji mi izgledaju da su 
zastranili u vjeri i ponašanju? 
2.Unosim li ljubav i poštovanje u primanje i davanje prigovora i ukora? 

 
 



MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

 
Od 11. rujna do 17. rujna 2017. 

 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

11.09. 
Gašpar, Adelfo 
Ponedjeljak 

07:30 - Ana Bene; Dragutin Tumpa 

12.09. 
Presveto Ime 
Marijino 
Utorak 

19:00 
+ Antun Cenić; Janko, Jura i ob. 

Tomičić; Mirko Jurčić – za 
ozdravljenje 

13.09. 
Sv. Ivan Zlatousti 
Srijeda 

07:30 + Mijo Smenderovac 

14.09. 
Uzvišenje Sv. Križa 
Četvrtak 

07:30 + na nakanu 

15.09. 
BDM Žalosna 
Petak 

18:30 
19:00 

 
 

- Vjenčanje Špoljarić Jurčević 
+Tomislav i Josip Manjerović; 

Vlade Gulam; Dragutin i Franjo 
Pudina 

16.09. 
Sv. Kornelije i 
Ciprijan, mučenici 
Subota 

07:30 
11:00 

 
15:00 
18:30 

+ Miro Brozović 
- Krštenje Gloria Netahly, Lucija 

Budrovac 
- Vjenčanje Dukovčić-Zorić 
- Vjenčanje Furač-Duvančić 

17.09. 
Dvadeset i četvrta 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 

10:30 
 
 

19:00 
 

- Marija i ob. Županac , ob. 
Jurković i Šebuk; Dominko Jukić i 

ob. Žulj; Davor, Dragica i Ivo 
Halkić 

- župna sveta misa; Valentin, 
Lucija i Nevenka Došen; krštenje 

Filip Cindrić 
+ Franjo Veček; Vera Mišković, 

Zoran Vukosavljević 

Sveta Marija - Žalosna Gospa 
spomendan 15. rujna 

Pobožnost prema Gospinim žalostima ima svoj biblijski temelj u proroštvu starca 
Simeona Mariji: »A tebi će samoj mač probosti dušu« Lk , . Te riječi s kontekstom 
naviještaju Kristovu muku. A budući da nitko nije s Isusom tako usko povezan kao 
njegova Majka, nikoga kao nju neće pogoditi tako da će Isus biti »znak kojemu će se 
protiviti« (Lk , , nikoga kao nju neće potresti njegova muka. Vlastito predslovlje 
današnjega blagdana u njemačkom izdanju Rimskoga misala kaže ovako: »Kad je Marija 
stajala pod križem, ispunila se riječ starca Simeona: mač je probo njezinu dušu kod muke i 
smrti njezina Sina.«  O Marijinim žalostima počeli su u srednjem vijeku naročito pobožno 
razmišljati redovnici serviti. Njihov general sv. Filip Benicije nazivao je redovničku odjeću 
servita »odijelom Marijina udovištva«. Tu su odjeću kao škapular nosili i mnogi 
svjetovnjaci pa su tako među njima nastale mnoge bratovštine Gospinih žalosti. 
Spomena je osobito vrijedna ona koju je koncem XV. stoljeća osnovao Nizozemac Ivan 
Goudenberg, a potvrdio je papa Aleksandar VI. Ta se bratovština veoma brzo proširila. 
Gospa je raznim čudesnim uslišanjima pokazala da joj je pobožnost prema njezinim 
žalostima draga i tako je ona u kršćanskom puku sve više zauzimala maha. Širili su je 
zdušno i revno posvud i serviti. Njima je god. . Sveta Stolica dopustila i posebnu 
svetkovinu u čast Gospe od sedam žalosti, a koja se slavila na treću nedjelju u rujnu. Ta je 
svetkovina godine . proširena na čitavo španjolsko kraljevstvo. Papa Pio VII. proširio 
ju je na spomen svoga povratka iz Napoleonova sužanjstva godine . na cijelu Crkvu. 
Počevši tamo od srednjega vijeka kršćanska je pobožnost nabrojila sedam događaja koji 
su bili uzrokom Marijinih žalosti pa se ona slavi i kao Gospa od sedam žalosti. Te žalosti su 
ove: 
Simeonovo naviještanje Marijine žalosti, Bijeg u Egipat, Isus se kao dvanaestogodišnji dječak 
na hodočašću u Jeruzalem, bez znanja roditelja, zadržao u hramu, Marijin susret s Isusom na 
križnome putu, Marijine boli dok su Isusa pribijali na križ, Skidanje Isusa s križa, što je 
ovjekovječeno Michelangelovom Pietà, i napokon Isusov pogreb. 
Budući da se u svemu tome radi o nečemu veoma stvarnome, što je sposobno djelovati na 
ljudsko srce, kršćanski je puk, vođen onim svojim osjećajem vjere i pobožnosti, odmah 
shvatio o čemu se radi i prihvatio pobožnost prema Gospinim žalostima. Možemo reći da 
su sedam Marijinih žalosti sedam naročitih zgoda, odabranih između tolikih drugih, kojih 
je bio pun njezin život. U njima se kao u središtu usredotočuju sve Marijine boli. One 
očituju istovjetnost s Isusovim bolima i mukama jer se rađaju iz istog počela i jer su 
upravljene prema istom cilju, otkupljenju čovječanstva. Blažena je Djevica platila našu 
otkupninu kao jaka žena i puna samilosne ljubavi prema svijetu, a nadasve prema 
kršćanskome puku. ’Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe 
svoje?’ Iz , . To nam može pomoći da shvatimo kako je sav kršćanski puk izišao iz 
krila preslavne Djevice. Kako ljubaznu Majku imamo! Oblikujmo se prema svojoj Majci i 
nasljedujmo je u njezinoj ljubavi! Ona je imala toliku sućut prema dušama da nije ništa 
držala do bilo kakva vremenitog gubitka ni do kakve tjelesne patnje; sve joj je to bilo kao 
ništa. Otkupljeni smo, dakle, uz veliku cijenu!« 
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