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Hvala ti orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu! 
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09. 10. NED 

XXVIII.  
NEDJELJA 

KROZ GODINU 

10.00 

PRO POPULO 

  
+ IZ OB. BOŠNJAK I ŠPIGELSKI 

10. 10. PON svagdan 18.30 
+ PETAR, ILIJA I KAJA TOPIĆ 

+ ANTO I JURKA PEIĆ 

11. 10. UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

12. 10. SRI svagdan 18.30 - NA NAKANU 

13. 10. ČET svagdan 

18.30 

  
19.00 

EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

  

  

14. 10. PET svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

15. 10. SUB 

sv. Terezija  
Avilska, 

djevica i naučiteljica 

08.00   

16. 10. NED 
XXIX. NEDJELJA 

KROZ GODINU 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ ANA I ILIJA RADMAN I + IZ OB. 

UKLJUČI SE U AKTIVNI ŽIVOT 

ŽUPNE ZAJEDNICE 

Imaš neki talent? Želiš ga iskoristiti? Podariti svojoj župnoj zajednici? 

Pridruži nam se!!! 

Želiš pomoći bližnjemu? Javi se za volontiranje u župnom Caritasu. 

Posebno štuješ sv. Josipa? Odazovi se na krunicu sv. Josipu svake prve srijede u 

mjesecu u 17.45 sati u kapelici. 

Ženska molitvena zajednica poziva te na molitvu i zajedništvo svake srijede u 

19.00 sati na župnom zemljištu. 

Želiš pjevati? Uključi se u  zbor!  Mješoviti zbor: pon ili pet u 19.00 sati 

     Zbor „ Put k Suncu“: srijedom u 20 sati 

     Dječji zbor: subotom u 11.00 sati 

     Obiteljski zbor: po dogovoru u obitelji 

Isusovi prijatelji?  Susret djece svake druge subote uz molitvu, igre i učenje. 

   Predškolarci i školarci do 3. razreda od 09 do 10 sati 

   Školarci od 3. do 8. razreda od 10 do 11 sati 

Želiš li postati navjestitelj Božje Riječi—čitač? Javi se župniku! 

Želiš li posluživati Isusu kod oltara? Zajednica ministranata radosno te čeka. 

Želiš odmoriti nedjeljom popodne? Odmori se uz molitvu krunice Krvi Kristove u 

17.30 sati svake nedjelje u kapelici. 

Mladi? Očekujemo vas na župnoj katehezi!  



AKTUALNOSTI 

■ Župni ured ureduje po redovitom rasporedu od utorka do petka od 17.00 
do 18.00 sati. Župni ured ne ureduje na crkvene i državne blagdane, 
ponedjeljkom i subotom. 
■ U četvrtak prije sv. Mise je Euharistijsko klanjanje. Odazovimo se! 
■ Isusovi prijatelji svoju katehezu imaju po sljedećem rasporedu. U subotu 22. 
listopada: od 09.00 do 10.00 predškolska djeca do 3. razreda i od 10.00 do 
11.00 sati od 3. razreda do 8. razreda. Susreti su u Pastoralnom centru. 
Studeni: 5.11. i 19.11. Prosinac: 3.12. i 17.12. 
■ Pozivamo roditelje da uključite svoju djecu u dječji zbor. Probe su subotom 
u 11.00 sati u Pastoralnom centru.  
■ Listopadske pobožnosti su redovito prije mise u našoj kapelici. Potičem vas 
na zajedničku obiteljsku molitvu krunice u vašem domu. Raspored je ovdje i 

UPOZNAJ REDOVNIČKE ZAJEDNICE  

MISLI IVANA MERZA 

Posve jasno i realno zapažam kako Gospod vodi sve pojedinosti našega života i rada. 

Red: Uršulinke   Utemeljitelj: sveta Anđela Merici 

Hrvatske Uršulinke pripadaju Rimskoj Uniji Reda Svete Uršule. 

Utemeljiteljica im je sveta Anđela Merici, rođena 1474. u Sjevernoj 

Italiji. Bila je to duboko molitvena duša, kojoj je Bog bio sve i koja je 

u svemu, i po svemu, svima donosila Boga. Ižarivanjem svoje vjere, 

djelotvornom ljubavlju, Anđela je bila tješiteljica patnika, savjetnica 

neukih i učenih, uspješna mirotvorka i mudra odgojiteljica. Odgoj 

je temeljila na ljubavi i slobodi, evanđeoskoj radosti i nadi, slozi i jedinstvu. Bila je 

otvorena za promjene prema novim potrebama i prilikama - što je ostavila u baštinu i 

svojim kćerima - i zato ostaje uvijek suvremena. Godine 1535. osnovala je “Družbu 

Svete Uršule”, iz koje se tijekom stoljeća razvilo oko 40 ogranaka Uršulinki, koje štuju 

Svetu Anđelu kao Utemeljiteljicu. Razlikuju se po svojim Pravilima, ali ih prožima isti 

Anđelin duh. Njihova je misija svjedočiti i naviještati Evanđelje u ovom razdijeljenom 

svijetu, obilježenom ravnodušnošću. Uršulinke Rimske Unije, sa sjedištem u Rimu, 

posvećuju se jednako naglašenim molitvenim i apostolskim životom, živeći u sestrin-

skim zajednicama i baveći se apostolatom odgoja u vidu evangelizacije. 

na oglasnoj ploči u kapelici gdje se možete upisati kada želite preuzeti kip 
Majke Božje.  
■ U petak 14. listopada kreću redoviti susreti mladih u 21.00 sati u 
Pastoralnom centru. Pozivamo sve srednjoškolce, studente i radničku mladež 
da se odazovu na susrete kako bi bolje upoznali svoju vjeru i učvrstili temelje 
svoje vjere. Susreti će biti svakog petka u 21.00 sati u Pastoralnom centru. 
■ Kandidati sa primanje sakramenta Krizme i Prve Pričesti kreću sa 
katehezama. Molimo roditelje da prijave svoju djecu za primanje 
sakramenata. Prijave se zaprimaju do 1. studenog. 
■ Zbor put k Suncu poziva sve mlade koji žele pjevati ili svirati da se pridruže 
u zbor. Probe su srijedom u 20.00 sati u Pastoralnom centru.  
■ Molitveni vjenčići Prečistog Srca Josipova hodočaste u Karlovac sv. Josipu 
15. listopada. Svi koji im se želite pridružiti možete se prijaviti u župnom 
uredu ili kod gđe. Mirjane Franić, voditeljica vjenčića. Cijena hodočašća je 50 
kn te je organiziran zajednički ručak u Svetištu. Polazak u subotu 7.30 sati kod 
autobusne stanice kod OŠ Špansko. 
■ Nakon mise je susret malonogometne župne ekipe.  
■ Sljedeća nedjelja je treća nedjelja u mjesecu, nedjelja župnog Caritasa. 
Nakon misa možete ostaviti svoj dobrovoljni prilog za sve one koji su u 
potrebi. 
■ 23. listopada je Misijska nedjelja. Na završetku sv. Misa moći ćete dati svoj 
prilog za misije te nabaviti kolače za nedjeljni ručak. Gospođe koje imaju 
dobru volju i mogućnosti mogu ispeći kolače i donijeti ih u subotu 22. 
listopada u 19.00 sati u prostore Mjesnog odbora kako bismo ih složili za 
nedjelju. Nemojmo se oglušiti na ovaj poziv i pokažimo da smo uz našu braću 
kršćane u misijskim zemljama. Taj dan misu predslavi novi ravnatelj 
Papinskih misijskih djela u Zagrebačkoj nadbiskupiji, preč. Matija Pavlaković, 
rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu. Uz preč. Matiju doći će svi 
sjemeništarci i sudionici programa Vikend u sjemeništu. Čekamo ih radosna 
srca. 
■ Najavljujemo župno hodočašće u Borovo Naselje i Vukovar, u subotu 19. 
studenog. Polazak autobusa je u 06.30 sati. Vožnja prema Borovu. U 10.00 sati 
početak križnog puta/mimohoda od Veleprometa do crkve Gospe Fatimske. 
U 11.00 sati sveta misa u crkvi Gospe Fatimske. Nakon sv. Mise je zajednički 
ručak kod autobusa. Nakon ručka posjet i molitva na Memorijalnom groblju i 
Ovčari. Posjet Vodotornju simbolu stradanja Grada. Slobodno vrijeme u gradu 
i povratak prema kući. Cijena hodočašća je 250 KN, imamo 48 mjesta. Prijave 
su u župnom uredu. 
■ Najavljujemo hodočašće Padru Piu od 12. do 16. travnja 2023. godine. Čeka 
se potvrda termina a tada će biti više detalja o samom putovanju.  


