
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 15. do 21. lipnja 2020. 

15. lipnja, ponedjeljak  

sv. Vid, mučenik 
sv. misa u 8 sati   

+ Dragutin i Marija Drčić 

 

16. lipnja, utorak 

Zlatko, Zlata, Aurelija 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marija i Dragutin Drčić, + Krešimir i Ivanka 

Cervelin, + Antun, Dragica i Josip Tepeš 

 

17. lipnja, srijeda 

Diogen, Inocent 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Pavica Jukić 

18. lipnja, četvrtak 

Marcel, Ljubo, Ozana 
sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit Jakara 

19. lipnja, petak 

    PRESVETO SRCE 

         ISUSOVO 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Marijana Živčić-Jukić, + Stjepan i Štefanija 

Milić, +Cvjetko Koncer, – na nakanu Božjemu 

milosrđu 
 

20. lipnja, subota 

Bezgrešno Srce Marijino 

sv. misa u 8 sati   
+ pok. iz obit. Žnidar 

14. lipnja, nedjelja   
      
          DVANAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Marko, Mara i Jure 

                                        Brkljačić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Dragica Majnarić i  

                                       pok. iz obit. Šegota 

 

                                                                                      Molitva Presvetomu Srcu Isusovu 
Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti, zapali u mom srcu ljubav prema tebi. 

Daj da moje malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli  i nikada te grijehom ne ražalosti. 

Želim se sav tebi posvetiti i uvijek biti tvoj. Ima mnogo ljudi koji ne znaju za tvoju veliku ljubav. 

O, kako bih želio da te i oni upoznaju i uzljube! Ima i takvih koji su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio da ti se i oni vrate. 

Smiluj se, Presveto Srce, svim grešnicima, zalutalima i nevjernicima.  

Učini da sa sjevera, juga, istoka i zapada jedan odzvanja glas: Budi hvala božanskomu Srcu po kojemu nam je stečeno spasenje! 

Njemu slava i čast u vijeke! 

Amen. 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 

 

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

 Klanjanje je pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije svete 

mise u četvrtak, 18. lipnja. 

 U petak, 19. lipnja Crkva slavi svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, 

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 ženidbe žele sklopiti: 
Domagoj Rukavina, sin Tomislava i Ankice Rukavina rođ. Čanić i Sarah Viher, 

kći Zvonimira i Aleksandre Viher rođ. Horvat. Oboje iz Sopota (Zagreb). 

Vjenčanje će biti 27. lipnja 2020. u crkvi sv. Ivana apostola i evanđelista u Utrini 

(Zagreb).  

                                                 

 


