
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 24. lipnja do 30. lipnja 2019. 

24. lipnja, ponedjeljak      

Rođenje sv. Ivana Krstitelja 
sv. misa u 8 sati      

+pok. iz obit. Ivana Cavor 
 

 

 

25. lipnja, utorak 

Maksim, Prosper 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Žnidar, +pok. iz obit. Ivana Cavor, +vlč. 

Danijel Labaš i pok. dobročinitelji  

 

26. lipnja, srijeda 

Josip Marija, Pelagije 
sv. misa u 18,30 sati 

+Dragica Majnarić i pok. iz obit. Šegota 
 

27. lipnja, četvrtak 

sv. Ćiril Aleksandrijski, 

biskup, crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+Zorka Šoljić 

28. lipnja, petak 

 

PRESVETO SRCE 

ISUSOVO 

sv. misa u 18,30 sati 

+Marko, Mara i Jure Brkljačić, +Silvestar i Ana 

Jurišić i svi pok. iz obit., +Petar i Pavao Horvat, 

+pok. iz obit. Gabino, +Pavao Burić, +Stjepan, Antun 

i Agata Hrastović, +Petar Kovačić, +Petar Mladen i 

Tihomir Golubić, +August Marijan Rajterić, 

+Vladimir Petrović, Vlado Milaković 

29. lipnja, subota 

SV. PETAR I PAVAO, 

APOSTOLI 

sv. misa u 8 sati   

+Petar i Pavica Jukić 
 

30. lipnja, nedjelja  

TRINAESTA NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati             
sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     
 

        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Skriveni Bog, kako ga otkriti?, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 26. lipnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje 

svete mise u četvrtak, 27. lipnja. 

 U petak, 28. lipnja Crkva slavi svetkovinu Presvetoga Srca 

Isusova, sveta misa u 18,30 sati. 

 U subotu, 29. lipnja Crkva slavi svetkovinu svetih Petra i Pavla, 

apostola, sveta je misa u 8 sati. 

 Na svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, u svim crkvama diljem 

svijeta skuplja se milostinja za Petrov novčić, odnosno prilozi 

vjernika za potrebe Svetog Oca u njegovu apostolskom i 

karitativnom djelu služenja općoj Crkvi. U svim crkvama 

Zagrebačke nadbiskupije, milostinja za Petrov novčić, skupljat će 

se u nedjelju poslije Petrova, 30. lipnja 2019. godine. 

 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. 

 

                                                                     Sveti Ivan Krstitelj - onaj koji je prepoznao Jaganjca Božjeg! 
Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kome rekoh: Za mnom dolazi čovjek, koji je preda 

mnom jer bijaše prije mene!“ (Iv 1, 29). Crkva slavi zemaljski rođendan Ivana Krstitelja, o kojem Isusova usta rekoše: „Među rođenima od žene nitko nije veći od 

Ivana!“ Ivan Krstitelj već je na rijeci Jordanu, vođen Duhom Svetim, imao viziju Kalvarije, križa i na križu prolivenu krv. Ivan je već tada imao viziju otkupljenja 

čovjeka. Isus je kao jaganjac žrtvovan na križu i prolio svoju krv da spasi čitavo čovječanstvo. I na svakoj svetoj misi  svećenik izgovara riječi Ivana Krstitelja: „Evo 

Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta“! Nikada ne zaboravimo da nas jedino Isus može izbaviti od grijeha. On ima vlast osloboditi nas od svakoga 

zla u kojem se nalazimo, od svakoga grijeha koji smo učinili u svojoj ljudskoj slabosti, od svake zle navike u koju smo upali.  

Isusova prolivena krv na križu cijena je otkupljenja čovjeka od svakoga grijeha. U Isusu, Jaganjcu Božjemu, izvor je našega otkupljenja i spasenja.            


