
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 10. lipnja do 16. lipnja 2019. 

10. lipnja, ponedjeljak      

Blažena Djevica Marija – 

Majka Crkve 

sv. misa u 8 sati      

+Mila i Ivan Jelavić 
 

 

 

11. lipnja, utorak 

sv. Barnaba, apostol 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Salopek i Tisaj, +Antun Požgaj, +Josip 

Novoselec, +Petar Mladen Golubić, -na čast sv. Anti 
 

12. lipnja, srijeda 

Bosiljko, Leon 
sv. misa u 18,30 sati 

+Davor Vlak 

 
 

13. lipnja, četvrtak 

sv. Antun Padovanski,           

redovnik, crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+Antun Pleša 
 

 

14. lipnja, petak 

Rufin i Valerije, Zlatko 
sv. misa u 18,30 sati 

+Dragutin i Marija Drčić, +Josip Franjo i Danijel 

Vilić, +Vito i Neda Brozović, +Jure i Matija Popović, 

+Đuro i Štefica Mihalec, +Ante Perišić 

 

15. lipnja, subota 

sv. Vid, mučenik 
sv. misa u 8 sati   

+Mato i Silva Šišić 
 

16. lipnja, nedjelja  

 

PRESVETO TROJSTVO 

sv. misa u 9 sati            + Cvjetko Koncer 

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     +Ivan i Ika Pavičić 

 

 

        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Što su Djela apostolska, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 12. lipnja. 

 U četvrtak nakon svete mise, 13. lipnja, klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U mjesecu lipnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U mjesecu lipnju upisujemo misne nakane za srpanj, kolovoz i 

rujan. 

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

Vrelo, Kana. 
 

Najava trodnevne pripreme 

za proslavu župnoga blagdana Tijelova 
 

Ponedjeljak, 17. lipnja 

Svetu misu u 18,30 predslavi vlč. dr. Danijel Crnić, župnik župe 

Muke Isusove u Vukomercu, Zagreb. 

Utorak, 18. lipnja 

Svetu misu u 18,30 predslavi preč. Davor Štuljan, župnik župe sv. 

Anastazije u Samoboru i dekan Samoborsko-okićkoga dekanata. 

Srijeda, 19. lipnja 

Svetu misu u 18,30 predslavi vlč. Duje Kurtović, upravitelj župe sv. 

Franje Ksaverskog na Švarči, Karlovac. 

Četvrtak, 20. lipnja  

Svečano misno slavlje u 11 sati na blagdan Presvetoga Tijela i Krvi 

Kristove, predslavi mons. Juraj Batelja, kanonik Prvostolnoga 

kaptola i generalni postulator za kauze kanonizacije i beatifikacije. 

 

 

                                                                                               MARIJA – UČITELJICA MOLITVE DUHU SVETOMU 

Što su apostoli činili nakon Isusova uzašašća na nebo? Kako su se pripremali za dolazak Duha Svetoga koji će doći kao „obećanje Očevo“ da ih krsti snagom, mudrošću 

i ljubavlju? Djela nas apostolska izvješćuju da „svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom…“ (Dj 1, 14). 

Iz Djela apostolskih možemo jasno zaključiti da su se apostoli molitvom pripremali za veliki dar Duha Svetoga. A među njima je bila najsvetija moliteljica  – Marija, 

majka Isusova. To što apostoli mole s Marijom može i nas potaknuti da razmišljamo o molitvi. Molitva je otvorenost naše duše prema Božjoj ljubavi. Bez molitve nije 

moguće biti vjeran kršćanin jer je molitva susret s Bogom po Isusu Kristu u Duhu Svetomu. Molitvom uranjamo u Božju prisutnost i Božju blizinu.  

Kao što je za dolazak Duha Svetoga Gospa molila zajedno s apostolima, tj. prvom Crkvom, tako neka i nama osobno i u obitelji Gospa  bude učiteljicom molitve Duhu 

Svetomu kako bi Duh Sveti, koji je Duh Istine i Duh Ljubavi, djelovao  u nama i da bi nas jačao u življenju po Božjoj volji. Molimo Duha Svetoga da djeluje u duši naše 

djece i mladih, u savjesti očeva i majki. Poučeni Duhom Svetim možemo spoznati punu Istinu, ići putem na koji nas upućuje Isus Krist da prispijemo u ljubav Očevu. 

           


