
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 8. do 14. lipnja 2020. 

8. lipnja, ponedjeljak  

Medard, Melanija 
sv. misa u 18,30 sati   

+ Franka Matičević 

 

9. lipnja, utorak 

sv.Efrem, đakon 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Mila i Iva Jelavić, + Andrija Brozd 

 

10. lipnja, srijeda 

Bogumil, Dijana 

sv. misa u 18,30 sati  

- na nakanu u zahvalu B. D. Marije 

11. lipnja, četvrtak 
SVETKOVINA PRESVETOG 

TIJELA I KRVI KRISTOVE – 

           TIJELOVO 

sv. misa u 8 sati 

sv. misa u 11 sati 

12. lipnja, petak 

Bosiljko, Niko 
sv. misa u 18,30 sati 
+ Milan Slavulj, + Antun Pleša, - na nakanu na 

čast sv. Antunu 

 

13. lipnja, subota 

sv. Antun Padovanski, 

redovnik i crkveni naučitelj 
 

sv. misa u 8 sati   
- na nakanu 

14. lipnja, nedjelja   
      
          JEDANAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           + Mato, Krunoslav i 

                                         Silva Šišić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Josip Franjo i Danijel 

                                       Vilić 

 

 

                                                                                              Molitva mladih Sv. Anti  

 
                                                             Slavni sv. Ante, prijatelju mladeži, tebi se utječem i s pouzdanjem ti preporučam svoje težnje i želje.  

                                           Pomozi mi da živim čisto i pravedno, da ustrajem u svetoj vjeri i ljubavi i ostvarim svoje uzvišene kršćanske i ljudske ideale. 

               Tvojoj pomoći izručujem svoj studij i posao kojemu se želim ozbiljno posvetiti i na taj način odgovorno pripremiti za život koristan mojim dragima,  

                                                                                                            Crkvi i ljudskom društvu.   

                                                                  Pomozi mi da nađem iskrene prijatelje, čuvaj me od zla, a osobito od sablazni i kompromisa. 

                                             Učini me jakim u mom ljudskom i kršćanskom uvjerenju, štiti me s neba i trajno zagovaraj pred Gospodinm Bogom. 

                                                                                                                            Amen. 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 

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

 U četvrtak, 11. lipnja crkva slavi svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi 

Kristove – Tijelovo svete mise u 8 i 11 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. 

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

 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.  

 
 TRODNEVNA DUHOVNA PRIPREMA UOČI ŽUPNOG BLAGDANA TIJELOVA 

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. Nakon svete mise bit će klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 
 

                                                ČETVRTAK, 11. LIPNJA 2020. 

                   BLAGDAN PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE-TIJELOVO 

                                                    SVETA MISA U 8 SATI 

                       Svetu misu predslavi vlč. Ivica Reparinac, župnik 
                                           SVEČANO MISNO SLAVLJE U 11 SATI 

 Predslavi i propovijeda mons. Zlatko Koren, župnik župe Sv. Blaža u Zagrebu 

                   Nakon svete mise Tijelovska procesija u župnom dvorištu 

 


