
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 22. do 28. lipnja 2020. 
 

22. lipnja, ponedjeljak  

sv. Ivan Fisher i Toma 

More 

sv. misa u 8 sati   

+ Stjepan Banić 

 

23. lipnja, utorak 

Sidonija, Zdenko 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Vicencija Dizdar 

 

24. lipnja, srijeda 

ROĐENJE SV. IVANA 

      KRSTITELJA 

sv. misa u 18,30 sati  

+ za duše u čistilištu 

25. lipnja, četvrtak 

Maksim, Adalbert 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Zorka Šoljić 

26. lipnja, petak 

 sv. Josip Maria Escriva de 

Balaguer, prezbiter 
 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Gordan Crnčec i pok. iz obit. Jedvaj, Ante i 

Lucija Jović, + Stipo i Jela Blažević i pok. iz obit. 

 

27. lipnja, subota 

sv. Ćiril Aleksandrijski, 

biskup i crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati   
+ Danijel Labaš i pok. dobročinitelji 

28. lipnja, nedjelja   
      
          TRINAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Marija i Đuro Ljubešić 

                                      + Manda i Ivan Perković 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Silvestar i Ana Jurišić 

                                       i pok. iz obitelji 
 

 

                                                                                        Ivan „najveći rođen od žene“ 
 

      Ivan je rođen i došao na svijet da bude skromni svjedok Božjega Sina. Njegovo je rođenje nadahnuća svima nama. Koliko je radosti mali Ivan donio 

svojim starim roditeljima! A kako je tek obradovao anđele kada je od malih nogu pokazivao osobito uanimanje za Boga i duhovno. Evanđelje govori o 

tome kad kaže da je rastao i duhom jačao boraveći u pustinji sve do dana kada je počeo pozivati na obraćenje. To znači da se pripremao i da je upijao 

nauk Svetoga pisma, u molitvi i skrivenomu životu. I mnoge bismo pouke mogli izvući iz Ivanova života: njegovo predanje i njegovu radost kad otkriva 

Krista, njegovu upornost i njegova strogost prema sebi i drugima, njegovu jasnoća i pobožnost te mnoge druge vrline i krjeposti koje ga čine „najvećim 

rođenim od žene!“  

       Ivan je rođen da bi svjedočio za Krista koji je Istina. I mi smo pozvani svakoga dana rađati se iznova da bismo svjedočili za Isusa Krista.  

Neka nam Jaganjac Božji uvijek bude svjetlo na putu da se okrećemo samo za njim i samo njega gledamo, poput Ivana Krstitelja.                                                                                   

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

 Klanjanje je pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije svete 

mise u četvrtak, 25. lipnja. 

 U srijedu, 24. lipnja Crkva slavi svetkovinu Rođenje sv. Ivana 

Krstitelja, sveta je misa u 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 mjesecu lipnju čiste crkvu župljani iz ulice Milovana Kovačevića. 

 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.  

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

vrelo, Kana. 

                       

                   Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

   Robert Kilijan, sin Branka i Anđelke Kilijan rođ. Klarić iz Slavonskoga 

    Kobaša i Andrea Soldo, kći Željka i Ane Soldo rođ. Mičanović iz Sopota 

    (Zagreb). Vjenčanje će biti 27. lipnja 2020.u crkvi sv. Ivana Krstitelja 

     u Slavonskom Kobašu. 
 


