
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 4. lipnja do 10. lipnja 2018. 

4. lipnja, ponedjeljak 
sv. Kvirin Sisački,  

biskup i mučenik 

sv. misa u 8 sati   

+ Ivan Pavlović 

 

 5.lipnja, utorak 

sv.Bonifacije, biskup i 

mmučenik 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Ana, Ante i Ivan, +Anđelko i Marija Alković, 

+Luca, Mirko, Ruža i pok. iz obit Radoš 

 

  6. lipnja, srijeda 
 sv. Norbert, biskup 

sv. misa u 18,30 sati  
+Ivka, Marija, Josip i Petar Kovač 
 

  7. lipnja, četvrtak 

Koloman, Robert 
sv. misa u 18,30 sati 

+Pejo i Manda Brekalo 

 

 

   8.  lipnja, petak  

  PRESVETO SRCE 

        ISUSOVO 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Franka Matičević 

 

  9.lipnja, subota 

sv. Marcelin i Petar 

          mučenici 

sv. misa u 8 sati 

+Mila i Ivan Jelavić 

 10. lipnja, nedjelja  
 

  DESETA NEDJELJA 

    KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           +pok. iz obit. Mezdić i Čičin 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Đuro i Štefica Mihalac 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC LIPANJ 

 

 Susret Biblijske grupe, nakon večernje svete mise u srijedu, 6. 

lipnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje 

svete mise u četvrtak, 7. lipnja. 

 U petak, 8.lipnja Crkva slavi blagdan Presvetoga Srca Isusova. 

Sveta je misa u 18,30 sati. 

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju, 

10. lipnja. 

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

 U lipnju crkvu čiste župljani iz ulica u Središću: B. Bušića, I. Šibla 

 i SR Njemačke. 

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

 

 

 

 

 

 

POSVETNA MOLITVA SRCU ISUSOVU 
 

     Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujem ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj crkvi. 

Danas se posvećujem tvojemu  Božanskomu Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za 

tebe, potvrđujem svoje prihvaćanje svih kršćanskih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao. 

        Potvrđujem svoj krsni savez s tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem te svojim gospodarom i kraljem.  

Izjavljujem da ćeš mi od sada ti, s ljubavlju tvojega Božanskoga Srca, biti najviša vrijednost mojega života koju primam u svoje biće.  

Pomozi mi da mogu živjeti dostojno tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje. 


