
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 18. lipnja do 24. lipnja 2018. 

18. lipnja, ponedjeljak 
Marcel, Paula, Ljubo 

sv. misa u 8 sati   

– na nakanu  

 

 19.lipnja, utorak 

sv. Romuald, opat 
sv. misa u 18,30 sati     

+ Marija Frana, +pok. iz obit. Radmilović, 

+Marija Vinković, Đurđa Manojlović,– na nakanu 

 

  20. lipnja, srijeda 

 Margareta, Florencija 
sv. misa u 18,30 sati  

+Zdenka Zubović i Petar Prpić 
 

  21. lipnja, četvrtak 

sv. Alojzije Gonzaga,  

    redovnik 

sv. misa u 18,30 sati 

+Stjepan i Štefanija Milić 
 

   22.  lipnja, petak  

  sv.Paulin Nolanski,  

sv. Ivan Fisher i Toma 

More, mučenici  

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Stjepan Banić, +Franjo, Marijan, Ana, Katarina i 

Katica Stanković, +Marijan Žalec, +Mirko Šoštarić 

i svi pok. iz obit. Brusač i Prilika,  

+Stipe Vukasović, +za duše u čistilištu 
 

  23.lipnja, subota 

sv. Josip Caffaso, 

prezbiter 

sv. misa u 8 sati 

– na nakanu: Bogu u zahvalu za 50 godina 

kršćanskog braka 

 

 24. lipnja, nedjelja  
           SVETKOVINA 

  ROĐENJE SV. IVANA   

        KRSTITELJA 

    

sv. misa u 8 sati           +Ivica Zovko 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + pok. iz obit. Ivana Cavor 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

 Od sljedeće nedjelje, 24. lipnja, počinje ljetni raspored 

nedjeljnih svetih misa u 8, 11 i 18,30 sati. 

  Molitveni susret Schönstattske zajednice, poslije večernje 

svete mise u utorak, 19. lipnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svete mise u četvrtak, 21. lipnja. 

 U lipnju crkvu čiste župljani iz ulica u Središću: Brune Bušića, 

Ivana Šibla i SR Njemačke. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,   

Živo vrelo, Kana i dr. 

 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Željko Lešković, sin Andrije i Katice Lešković r. Benko 

i Lucija Dujmović, kći Ivice i Tatjane Dujmović r. Novaković iz 

Središća.  

Vjenčanje će biti 23. lipnja 2018. u crkvi Uzvišenja sv. Križa u 

Sigetu. 

 

 

U novom broju Glasa Koncila možete pročitati: 

                                                                                        Jasenovac je u nas jedna od zadnjih povijesnih tabu tema 
 

Povodom objavljivanja knjige »Radni logor Jasenovac« autor knjige, povjesničar Igor Vukić,  u razgovoru je  iznio povijesna vrela u kojima je pronašao podatke 

objavljene u knjizi. »Najvrjednije dokumente pronašli smo u Hrvatskom državnom arhivu. Riječ je o dokumentima Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i 

njegovih pomagača, zatim o dokumentima raznih ministarstava i drugih tijela Nezavisne Države Hrvatske koji su devedesetih godina stigli u arhiv iz depoa hrvatskih 

obavještajnih služba – SZUP-a i SOA-e, koje su naslijedile arhive bivše Službe državne sigurnosti, kolokvijalno zvane Udba«. 

 


