
 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 17. lipnja do 23. lipnja 2019. 

17. lipnja, ponedjeljak      

Diogen, Inocent 
sv. misa u 18,30 sati      

+Pavica Jukić, +Dobrica Špančić 
 

 

 

18. lipnja, utorak 

Marko i Marcelin, Ljubo 
sv. misa u 18,30 sati 

+Josip Mostečak, +Marijan Žalec, +Marica Mrmić, 

– na nakanu u zahvalu 
 

19. lipnja, srijeda 

sv. Romuald, Opat 
sv. misa u 18,30 sati 

+Josip i Terezija Tomac 
 

20. lipnja, četvrtak 

PRESVETO  

TIJELO I KRV KRISTOVA 
 

TIJELOVO 

sv. misa u 8 sati 

+pok. iz obit. Pavičić 

sv. misa u 11 sati 

– za župnu zajednicu 

 

21. lipnja, petak 

sv. Alojzije Gonzaga, 

redovnik 

sv. misa u 18,30 sati 

+Stjepan i Štefanija Milić, +Marica, Željko i Stjepan 

Čičin, +Mirko Šoštarić, +pok. iz obit.Brusač-Prilika i 

Škoda, +Bruno i Draga Ivić 

 

22. lipnja, subota 

sv. Ivan Fisher, biskup i 

Toma More, kancelar, muč. 

sv. misa u 8 sati   

+Stipo Čabraja 
 

23. lipnja, nedjelja  

 

DVANAESTA NEDJELJA 

      KROZ GODINU 

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

sv. misa u 18,30 sati     +Ana Banić 

 

        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                     ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

 U ponedjeljak, 17. lipnja, u našoj župi započinje trodnevna duhovna 

priprema  uoči župne proslave Tijelova. 

 U četvrtak, 20. lipnja, proslava je Tijelova. Svete su mise u 8 i 11 sati. 

 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. 

   
TRODNEVNA PRIPREMA ZA PROSLAVU ŽUPNOG 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 u Karlovcu. 
 

Svečano misno slavlje na blagdan Presvetog Tijela i Krvi Kristove, 20. lipnja u 

11 sati, predslavi mons. Juraj Batelja, kanonik Prvostolnoga kaptola i generalni 

postulator za kauze kanonizacije i beatifikacije. 

 

Sakramenat svete ženidbe žele sklopiti: 
Lovro Radoš, sin Ante i Blaženke Radoš r. Žeravica iz Brestja i Marija 

Nanjara, kći Vladimira i Lovorke Nanjara r. Brlek iz Sopota. 

Vjenčanje će biti 6. srpnja 2019. u crkvi Sv. Katarine u Zagrebu. 

 

                                                                                                                       EUHARISTIJA – LIJEK BESMRTNOSTI 

Na svetkovinu Tijelova spominjemo se Isusove ljubavi koju nam je ostavio u kruhu i vinu. U kruhu i vinu prisutan je Isus Krist, njegova muka, 

smrt i uskrsnuće kojim nas je spasio i otkupio. Crkveni oci, koji su imali izvanredne duhovne spoznaje, euharistiju su nazvali i lijekom 

besmrtnosti. To i jest ono što nam euharistija, tj. sveta pričest daruje. Daruje nam besmrtnost, život koji nam je Isus omogućio svojom smrću, i 

tako našoj bolesti grijeha ili našoj bolesti smrti donosi lijek. Isus nas liječi od grješnosti i smrtnosti da se mi možemo oporaviti za nebeski, 

vječni život. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, kaže Isus.  

Zato, braćo i sestre, idimo k liječniku Kristu i uzimajmo lijek koji nam daje da bismo živjeli vječno!                                                                                              
         


