
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 1. do 7. lipnja 2020. 

1. lipnja, ponedjeljak  

Blažena Djevica Marija  

Majka Crkve 

sv. misa u 8 sati   

+ za duše u čistilištu 

 

2. lipnja, utorak 

sv. Marcelin  i Petar, 

mučenici 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Niko i Manda Biberović, + pok. iz obit. Gavran 

 

3. lipnja, srijeda 

sv. Karlo Lwanga i drugovi, 

mučenici iz Ugande 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Jozo Kuliš 

4. lipnja, četvrtak 

sv. Kvirin Sisački, 

biskup i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Jozo i Nada Primorac 

5. lipnja, petak 

sv. Bonifacije,  

biskup i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Pejo i Manda Brekalo 

6. lipnja, subota 

sv. Norbert, biskup 
 

sv. misa u 8 sati   
+ Ivka, Marija, Josip i Petar Kovač 

7. lipnja, nedjelja        
          PRESVETO 
         TROJSTVO 

sv. misa u 9 sati         +Stanislav Čep 

                                    +Štefanija i Vladimir Beber 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

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

                                      Ivan Mihalac                              

 

Moliti i raditi 
Znameniti španjolski političar, pisac i filozof Juan Donoso Cortés (1809.-1853.) kao katolički obraćenik, piše u pismu svojemu prijatelju 

Albéricu de Blanche, francuskom književniku i novinaru o skrivenoj dimenziji povijesti: „Vjerujem da svijetu više koriste oni koji mole 

negoli oni koji se bore. Ako svijet ide iz zla u gore, to je odatle što je više bitaka negoli je molitava. Kada bismo mogli prodrijeti u otajstva 

Boga i povijesti, uvjeren sam da bismo se začudili vidjevši čudesne učinke molitve, čak i u ljudskim stvarima. Da bi društvo moglo biti u 

miru, treba – samo Bogu poznata – uravnoteženost između molitve i djelovanja, između života predana molitvi i života predana radu.  

Kad je riječ o tom pitanju, čvrsto vjerujem: kad se samo jedan dan ili samo jedan čas ne bi sa zemlje uzdizala molitva k nebu,  

taj dan i taj čas bili bi zadnji dan i zadnji čas svemira.“ 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 

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

 Zbog izvanrednih okolnosti slavlje svete potvrde i prve svete pričesti u 

našoj župi odgođeno je za jesen, tj. na početak nove školske godine. 

Slavlje prve svete pričesti bit će u nedjelju, 4. listopada u 11 sati. 

 U srijedu nakon večernje mise, susret je Biblijske grupe, tema: Isusova 

oporuka. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U mjesecu lipnju čiste crkvu župljani iz ulice Milovana Kovačevića. 

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

 U petak, 5. lipnja, prvi je petak u mjesecu. Prilika za ispovijed od 17,45 

do 18,30 sati. 

 Svoje novčane priloge za obitelji i pojedince stradale u potresu možete 

staviti u posebnu „škrabicu“ koja se nalazi na stolu za katolički tisak ili 

osobno donijeti u župni ured.  

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise. 

Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenu prostoru, gdje će se 

moći ostvariti potreban tjelesni  razmak.  

 Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Danijel Vrčković, sin Ivana i Đurđice Vrčković r. Ričković i Mirjana 

Cvetković, kći Stanoje i Marije Cvetković r. Marelja oboje iz Sopota. 

(Zagreb).Vjenčanje će biti 6. lipnja 2020. u crkvi Sv. Jurja mučenika, 

Gornja Stubica. 

NAJAVA 

Trodnevna duhovna priprema uoči svetkovine Tijelova počinje u 

ponedjeljak, 8. lipnja 2020. svetom misom u 18,30 sati. Duhovnu će 

obnovu voditi don Damir Stojić, studenski kapelan grada Zagreba. 
  

 


