
 

 
SVETE MISE:         radnim danom u: 7 i 18.30 sati  
                             nedjeljom u: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30 sati  

 

 

■ pobožnost sv. Josipu – svake srijede u 18 sati 

■ pobožnost Milosrdnom Isusu – ponedjeljkom u 17.45  

■ pobožnost Schönstattskoj Gospi – svake 3. srijede u mjesecu u 17.45  

■ cjelodnevno klanjanje pred Presvetim – svakog četvrtka 

■ molitva ružarija – svake prve subote u mjesecu u 16.30 

■ pobožnost bl. Drinskim mučenicama – svakog 15. u mjesecu u 17.45 
 

 

 

 
» za potrebe uređenja pastoralnog centra, žiro račun:  HR0323600001101894223  

» za potrebe župnog Caritasa, žiro račun:  HR1123600001501074784 « 

 
Radno vrijeme župnog ureda: uto – pet  9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.30 sati 

Radno vrijeme župnog Caritasa: četvrtkom od 17.30 - 18.30 sati 
Izdaje: ŽUPA SVIH SVETIH, Trg D. Domjanića 10 – 10360 Sesvete 

Tel. 01/2001-605; Fax. 01/2020766, e-mail: zupa.sesvete@zg-nadbiskupija.hr 
internet adresa: www.svisveti.hr  

 

odgovara: vlč. Mario Migles, župnik                              SESVETE TISAK 

Godina XVII.             Broj 690.                  7. rujna 2020. 

 

Mt 18, 15-20 

 

„Ako te posluša, stekao si brata.“ 

 

Ako i možemo ponekad 

prigovoriti Riječi Božjoj 

da je apstraktna ili 

nerazumljiva, ovaj nas 

odlomak Evanđelja 

opovrgava. On daje točan 

recept kako postupiti s 

bližnjim kad čini zlo: 

 

1. reci mu u lice, 

2. opomeni ga u društvu 

dvojice ili trojice, 

3. potraži pomoć od zajednice, 

(I tek) 4. udalji se od njega. 

 

Toliko jednostavna stvar, toliko velika nagrada za 

uspjeh. Zašto ne bismo probali? 

 

 

 

PON 
7. 9. 

2020. 

sv. Marko 

Križevčanin 
18.30  Ruža i Stipan Ćurić 

UTO 
8. 9. 

2020. 
MALA GOSPA 

7.00 

18.30 

● zahvala Majci Božjoj 

● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SRI 
9. 9. 
2020. 

Sv. Petar Claver 
7.00 

18.30 
 Marijana i Pero Ropac i ob. 
 Stjepan Vidović 

ČET 
10. 9. 
2020. 

Sebastijan 
7.00 

18.30 
 Ana i Drago Vukasović 
 Mato Markotić 

PET 
11. 9. 

2020. 
Adelfo 

7.00 

18.30 

 Slavko Jakić 

● ZAJEDNIČKA SVETA MISA 

SUB 
12. 9. 

2020. 
Ime Marijino 

   7.00 
18.30 

 Vlado Zucić i ob. 

 ob. Pavić, Kolenković i Vidović 

NED 
13. 9. 

2020. 

24. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8.00 
9.30 

11.00 
18.30 

 ob. Ilijaš, Kelemen i Pasanec 
 Mile Karačić 

● PUČKA SVETA MISA 
 Božo i Iva Ćurić 

http://www.svisveti.hr/


 



 

POČETAK NOVE ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE 
 
Draga djeco, roditelji, ravnatelji, profesori, učitelji, vjeroučitelji, svi 
djelatnici naših škola, a osobito vi mali prvašići! 
 
Na početku smo još jedne školske godine koja je novi izazov, osobito u 
ovim pomalo čudim vremenima, ali nećemo se bojati već ćemo čvrsto 
vjerovati u onoga koji je Pobjednik nad svakim zlom. 
Želimo vam puno Božjeg blagoslova i uspjeha, puno osmjeha i novih 
znanja, kako za djecu tako i za vas velike. 
Započnimo ovo novo razdoblje s novim odlukama i molitvom na usnama! 

 
Bože, Stvoritelju i Oče svih nas. Evo me pred tobom na početku nove školske 
godine. Samo ti poznaješ budućnost i vidiš godinu koja je preda mnom. Ti si 
stvoritelj vremena, čovjeka, svijeta i moje vječnosti. Ti imaš za mene život i 
najsigurnije ću živjeti ako život uzmem iz tvoje ruke i gradim ga zajedno s 
tobom. Hvala ti što si me stvorio i htio da živim u ovom vremenu i u ovoj 
zemlji, među ovim ljudima. Hvala ti za vjeru tvoga Sina Isusa. Hvala za 
povjerenje koje imaš u mene. Bože moj, ljubim te, vjeruj mi. Pred tebe stavljam 
novu školsku i vjeronaučnu godinu. U tvoje ruke stavljam svoju dobru volju i 
svoje odluke da ću ići uz tebe i da ništa neću graditi bez tebe. Svako jutro i 
svaka večer bit će posebno označeni susretom s tobom i tvojom Majkom. 
Ujutro i navečer posvetit ću barem desetak minuta da molim, sam ili s 
drugima. Obećavam ti da će to biti baš svaki dan. Svaki dan ću barem jednom 
biti bolji, poslušniji roditeljima, barem jednom u danu ću stisnuti usta da ne 
kažem ružnu ili srditu riječ. Učit ću marljivije svaku zadaću u školi da bih 
postao koristan ljudima. Trsit ću se da shvatim ono što učimo na vjeronauku 
da bih svoju vjeru mogao svjedočiti. Barem jednom mjesečno ću darovati 
siromašnu djecu, odričući se slatkiša i suvišnih stvari. Svoju odluku stavljam u 
tvoje Srce i Srce tvoje Majke. Bez tebe to neću moći provesti. Stoga ti 
obećavam da ću biti uvijek prijatelj s tobom. Nastojat ću ići svakog mjeseca na 
ispovijed i stalno na pričest. Pozoran i pobožan bit ću na nedjeljnoj misi. 
Marijo, Majko Božja, tebe molim da mi pomogneš ostvariti moje odluke. 
Amen. 
 

 

 

 

HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU, 12. i 13. rujna 
Ide se u privatnom aranžmanu. Ove godine pod geslom:  

„O pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje.“ 
Sveta misa za pješake koji hodočaste u subotu kroz Sesvete 

bit će u 9 sati u staroj župnoj crkvi. 
Mlade pozivamo da se priključe starijima. 

Hodočasnici koji hodočaste u nedjelju pozivaju se na 
zajednički križni put koji će biti u 9 sati te na svetu misu koju 

će u 11 sati predvoditi kardinal Josip Bozanić. 
 

MALA GOSPA – ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE 
Utorak, 8. rujna - Svete mise su u 7 i 18.30 sati 

 
 

POSTAVILI SMO 
NOVI KRIŽNI PUT U 
PASTORALNOM 
CENTRU 
     Zahvaljujemo se 
akademskom umjetniku 
g. Branimiru Dorotiću 
koji se spremno prihvatio ovog zahtjevnog posla i u  
14 nam postaja prikazao Isusovu muku i smrt. 
Kroz 8 mjeseci nastajala su ova djela koja će nas približiti 
Kristovoj patnji i shvaćanju Njegove ljubavi prema malom i 
grešnom čovjeku.  
     Dragi vjernici, zahvaljujemo vam na svakoj podršci i 
svim darovima, a osobito obiteljima koje su pojedinačno 
darovale po jednu postaju. 
 
Datum blagoslova Križnog puta ćemo odrediti i objaviti. 


