
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 25. lipnja do 1. srpnja 2018. 

25. lipnja, ponedjeljak 
Maksim, Doroteja 

sv. misa u 8 sati   
+ Ivan i Francika Razum, Marica Kondres 

 

 26.lipnja, utorak 

Ivan i Pavao, Zoran 
sv. misa u 18,30 sati     
+ Ana i Silvestar Jurišić, +Tihomir Golubić, 

+Vladimir Perović, – na čast pet rana Isusovih 

 

  27. lipnja, srijeda 

 sv. Ćiril Aleksandrijski 
sv. misa u 18,30 sati  

+fra Veselko Sesar i Ivan Prskalo, +Marija Liplin 
 

  28. lipnja, četvrtak 

sv. Irenej, biskup i muč. 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Ivan Prskalo i fra Veselko Sesar 

 

   29.  lipnja, petak  

 

SV. PETAR I PAVAO, 

APOSTOLI 

sv. misa u 18,30 sati 
+Pavica i Petar Kukić, +Petar Filipović, 

+ Pero Alvir, +Petar Veseljak,  

+ Marko Brkljačić, pok. iz obit. Žnidar,  

 - na čast  Blažene Djevice Marije 

  

  30. lipnja, subota 

Rimski prvomučenici  
sv. misa u 8 sati 

– na nakanu 

 1. srpnja, nedjelja  

          TRINAESTA   

    NEDJELJA KROZ  

          GODINU   

sv. misa u 8 sati           +Ana Banić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Josip Dermišek 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

  Susret Biblijske  grupe, tema: Ne boj se! Samo vjeruj! nakon 

večernje svete mise u srijedu, 27. lipnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svete mise u četvrtak, 28. lipnja. 

 U petak, 29. lipnja, Crkva slavi svetkovinu sv. Petra i sv. 

Pavla, u našoj crkvi sveta misa u 18,30. 

 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. 

 

MOLITVA SV. PETRU I PAVLU 
 

Bože, tvoj Sin je blaženomu Petru udijelio ključeve Kraljevstva nebeskoga, 

a po svetomu Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta. 

Molimo te, zaštiti narod svoj koji se pouzdaje u zagovor tvojih apostola – svetoga Petra i Pavla. 

Sačuvaj ga, ojači vjerom, utješi nadom, obaspi ljubavlju i obranom vječnom. 

Po Kristu Gospodinu našemu. 

Amen 


