
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 župnu katehezu djeca mogu podići u nedjelju . rujna 
2017. iza svetih misa. Iste pravilno popunjene upisnice mogu 
predati u nedjelju 17. rujna 2017. iza svetih misa. 

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

x . rujna . Hodočašće u Ludbreg. Polazak ujutro ispred župne 
crkve u 06:00 sati. 

x Nadbiskupijsko hodočašće mladih u Mariju Bistricu, biti će . i . 
rujna 2017.  

 
Ženidbeni navještaji: 
1.  Rafo Špoljarić, sin Milana i Petre r. Milovanović, Luščić d, župa 
Dubovac i Tihana Jurčević, kći Tihomira Vrbanić i Ivane r. Mihalić, Luščić 

d, župa Dubovac. Žele se vjenčati . rujna  . u 18:30 sati u Novom 
Centru. 
2. Josip Dukovčić,  sin Nikole i Jele r. Huljina, Senjska , župa Novi Centar 
i Vjera Zorić,  kći Ante i Blaženke r. Blažević, k. Domagoj , Knin. Žele se 
vjenčati . rujna . u :  sati u Novom Centru 
3. Matija Furač,  sin Denisa i Snježane r. Bosiljevac, M. Jelsa , župa 
Dubovac i  Maja Duvančić,  kći Zorana i Sanje r. Adžić, A.g.Matoša c 
Novi Centar. Žele se vjenčati . rujna  u :  sati u Novom Centru. 
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„Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.“ 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore 
ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; 
treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam 
ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato 
Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, 
nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj 
stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati 
ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na 
nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada 
zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist. 

Riječ Gospodnja. Mt , -20) 
 

 
Misli za današnje evanđelje 

Isus povjerava Petru službu ključeva 
U današnjem evanđelju Petar ispovijeda da je Isus Mesija i Sin Boga živoga. Isus 
ga postavlja za stijenu svoje Crkve. Povjeravajući mu službu ključeva u 
zajedništvu svojih sljedbenika. Tako mu povjerava zadaću bitnu za nastavak 
svoga poslanja po Crkvi koja treba biti sveopći sakrament spasenja. Po uvjerenju 
nas katolika ta se služba nastavlja ktoz povijest u Crkvi svih vremena. Ovo 
evanđelje nam je povod da obnovimo svoju vjeru u Crkvu koja je jedna, sveta, 
katolička i apostolska. S vjerom prihvaćamo ono što papa kao nasljednik Petra i 
buskupi kao nasljednici zbora apostola čine u Crkvi i za Crkvu , sječajući se Isusova 
obećanja Petru i njegovim nasljednicima u apostolskoj službi. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
1.Danas Isus pita svakog od nas ponaosob: „Što ti kažeš, tko sam Ja?“ – Tko je za 
mene Isus u ovoj životnoj dobi te u ovom vjerničkom iskustvu? 

.Prihvaćam li crkvene starješine zbog Isusova obećanja Petru i drugim 
apostolima? 



 
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
Od 28. kolovoza do 03. rujna 2017. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

28.08. 
Sv. Augustin 
Ponedjeljak 

07:30 
- Kata Katić; Željko Županac, 
ob. Pavlović, Mikšić, Šančić, 

Zelić 

29.08. 
Mučeništvo sv. 
Ivana Krstitelja 
Utorak 

19:00 
+ Željko Kokotović; Ivan 
Bonetić; Ivan i ob. Škrtić 

30.08. 
Petar, Margarita 
Didak 
Srijeda 

07:30 + Dora Klanfar 

31.08. 
Rajmund 
Četvrtak 

07:30 + Ana Bucić 

01.09. 
Egidije 
Prvi Petak 

19:00 
+ Na čast Presvetom Srcu 
Isusovu; Ljubica i Janko i 

Bakale 

02.09. 
Just 
Subota 

07:30 
- Na čast Presvetom Srcu 

Marijinu 

03.09. 
Dvadeset i druga 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 

10:30 
19:00 

- Vladimir Pavlić; Franjo 
Budinski; Ivan i Veronika 

Miletić 
- župna sveta misa 

+ nema nakane 

     

Sveti Egidije Opat 
hodočasnik, opat, utemeljitelj samostana St. Gilles Francuska  

 
Kao potomak plemenite atenske obitelji, Egidije je rano 
napustio Grčku, kao i slavu ovoga svijeta, da bi u Francuskoj 
živio kao pustinjak, usred šume. Priča se kak je aa uzglavlje 
odabrao kamen, za ležaj golo tlo, a za hranu korijenje i divlje 
plodove no, bio je sretan i slavio Boga.  Za vrijme šumskog lova, 
Flavije, gotski kralj, upoznao je svetoga pustinjaka, pa su ga se 
njegove riječi dojmile. Međutim uzalud ga je pokušavao 
privoljeti neka dođe živjeti na dvor: Egidiju su siromaštvo i tišina 
prirode bili daleko draži od raskoši kraljevske palače. Kako 
Egidije nije htio doći živjeti u dvoru, kralj Flavije je oko . dao 
sagraditi samostan  u  šumi nazvan Saint-Gilles gdje je pustinjak 
mogao poučavati mlade monaškom životu prema pravilu 
Svetog Benedikta.  Sveti je Egidije, u francuskom Gilles, veoma 
popularan Svetac u Francuskoj, gdje petnaestak općina nosi 
njegovo ime, u Belgiji, gdje u Bruxellesu jedna gradska četvrt 
nosi njegovo ime, a ubrojen je i u broj svetih pomoćnika, što mu 
je proširilo štovanje i izvan granica Francuske. Središte je 
njegova štovanja jedna opatija u okružju grada Nîmesa, gdje 
mu se nalazi grob. Iz toga su groba njegove relikvije po 
srednjovjekovnom običaju dijeljene i prenašane po Francuskoj, 
Belgiji i Njemačkoj. Najveći se dio svečeva tijela čuva u 
Toulouseu, u crkvi Saint Sernin. 
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