
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  RASPORED SVETIH MISA 

od 11. lipnja do 17. lipnja 2018. 

11. lipnja, ponedjeljak 
sv. Barnaba, apostol 

sv. misa u 8 sati   

 

 

 12.lipnja, utorak 

Bosiljko, Leon, Gašpar 
sv. misa u 18,30 sati     

+ Antun, Dragica i Josip Tepeš, +Antun Pleša,  

+za duše u čistilištu 

 

  13. lipnja, srijeda 
 sv. Antun Padovanski, 

redovnik, crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

–  na čast sv. Antuna 
 

  14. lipnja, četvrtak 

Rufin, Valerije, Zdravko 
sv. misa u 18,30 sati 

+Josip Franjo i Danijel Vilić 

 

 

   15.  lipnja, petak  

  sv. Vid, mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Mato i Silva Šišić, +Marija i Dragutin Drčić, 

+Ante Perišić,+ Nedjeljka i Vito Brozić, 

 –  na nakanu 
 

  16.lipnja, subota 

Aurora, Zlatko, Zlata 
sv. misa u 8 sati 

+Josip Janeš, +Marija i Rudolf Dular 

 17. lipnja, nedjelja  
 

   JEDANAESTA   

     NEDJELJA 

 KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           +Pavica Jukić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Cvjetko Koncer 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

 Susret obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,  

10. lipnja. 

 Susret biblijske grupe, nakon večernje svete mise u srijedu,  

13. lipnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije  

večernje svete mise u četvrtak, 14. lipnja. 

 Od 1. lipnja upisujemo misne nakane za srpanj, kolovoz i rujan. 

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

 Ivana Šibla i Savezne Republike Njemačke. 

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

     Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

 Ivan Kaleb, sin Mate i Janje Kaleb iz Retkovca i Valentina 

Lukić, kći Ante i Mile Lukić iz Sopota. Vjenčanje će biti        

16. lipnja 2018 u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 Marko Belajić, sin Zvonka i Melite Belajić iz Dubrave i 

Ivana Blažević, kći Ive i Serafine Blažević iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 29. lipnja 2018. u crkvi Tijela Kristova       

u Sopotu. 

 Ilija Mišukić, sin Marka i Verice Mišukić iz Gornje Lomnice 

i Jelena Kosić, kći Ante i Aleksandre Kosić iz Sopota. 

Vjenčanje   će biti 30. lipnja 2018. u crkvi Tijela Kristova     

u Sopotu. 
 

 

 

                                                                                         PREPORUKA SV. ANTUNU U SVAKOJ POTREBI 
 

Spomeni se, sv. Antune, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim potrebama. 

                                                                       S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja tvojemu moćnom zagovoru kod Boga. 

                                      Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi mi – ako je za dobro moje duše – milost za koju te molim.  

                                                                                           Pomozi mi  u ovoj mojoj potrebi i nevolji! 

                                                         Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i pogibli duše i tijela! 

                                                                    Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi.  

Amen. 

 


