
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 14. do 20. lipnja 2021. 

14. lipnja, ponedjeljak 

Valerije, Zdravko, Rufin 
sv. misa u 8 sati  

+ Josip Franji i Danijel Vilić 

15. lipnja, utorak 

sv. Vid, mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Mato, Krunoslav i Silva Šišić, + Dragutin i 

Marija Drčić, + Petar i Stanislav Majić,  

+ Antun Marijan Holen,+ Loreta Čanaglić,   

+ pok. iz obit. Bandić, Zovak i Šimunović, 

 + Jožef, Ada i Milka Iskra,  

 –  na nakanu za zdravlje 

16. lipnja, srijeda 

Aurora, Zlatko, Zlata 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Pavica Jukič 

17. lipnja, četvrtak 

Diogen, Inocent, Bogoljub 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip i Kata Brezović 
 

18. lipnja, petak 

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

+ Marijan i Franka Kikaš, +Marija Mihalinac, 

+ Cvjetko Koncer, + Đurđica Radonić i pok. iz 

obit. 

19. lipnja, subota 

 sv. Romuald 
sv. misa u 8 sati 

  

20. lipnja, nedjelja  

 DVANAESTA NEDJELJA  

           KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati  + Marija, Đuro i Ivica Ljubešić 

                             +Ivan i Mande Perković 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Jure Matovina i Ante 

                                       Mikulić 
 

 

 

 

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ 
 

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

 U mjesecu lipnju upisujemo misne nakane za srpanj,  

kolovoz i rujan. 
 

 U četvrtak, 17. lipnja, nakon svete mise klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 
 

 U mjesecu lipnju crkvu čiste župljani iz Središća. 
 

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

svete mise. Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može  

ostvariti potreban  razmak.   
 
 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,  

MAK,  Živo vrelo, Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti 

Vlaho Lasić, sin Perice i Nike Lasić rođ. Burin iz Dubrovnika i Petra Ban, 

kći Vlade i Nade Ban rođ. Čusek iz Sopota (Zagreb).  

           Vjenačanje će biti 20. lipnja 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu 

 

 
 

 

SVETI ANTE POMOZI MI PRONAĆI… 

Sveti Antun je u svijetu poznat i kao svetac koji pomaže da se pronađu izgubljene stvari. Od predmeta svagdanjega života do važnih dokumenata, čak i do same vjere. 

Evo molitve kojom se zazivala pomoć sv. Antuna da nam pomogne naći ono što smo izgubili. 

MOLITVA SVETOM ANTI 

 
Slavni sv. Antune, ti si vršio božansku moć da 
se nađe ono što je izgubljeno. Pomozi mi da 
opet nađem Božju milost, i daj da postanem 
revan u služenju Bogu i u krjeposnu življenju. 
Daj mi da nađem što sam izgubio, pokazujući 
mi prisutnost tvoje dobrote.  

Pomolimo se: 
Sveti Antune, slavni slugo Božji, glasovit po svojim zaslugama i velikim 
čudesima, pomozi nam da pronađemo izgubljene stvari, pruži nam svoju 
pomoć u kušnji, prosvijetli našu pamet u traženju Božje volje. Pomozi 
nam da ponovno nađemo milosni život koji je naš grijeh uništio, i vodi 
nas k posjedovanju slave koju nam je obećao Spasitelj.  
To te molimo po Kristu, našemu Gospodinu. Amen. 

 

Oče naš… 

 

Zdravo Marijo… 

 

Slava Ocu… 

 


