
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 21. do 27. lipnja 2021. 

21. lipnja, ponedjeljak 

sv. Alojzije Gonzaga 
sv. misa u 8 sati  

+ Stjepan i Štefanija Milić 

22. lipnja, utorak 

sv.Ivan Fisher, biskup i Toma 

More, kancelar, mučenici 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marko Vrkljan, - na čast B. D. Marije 

 

23. lipnja, srijeda 

Flavije, Aron, Sidonija 
sv. misa u 18,30 sati   

 + Veselko Sesar i Ivan Prskalo 

24. lipnja, četvrtak 

Rođenje sv. Ivana Krstitelja 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Stjepan Banić 
 

25. lipnja, petak 

Salamon, Eleonora, Dorotea 
sv .misa u 18,30 sati 

+ vlč. Danijel Labaš i pok. dobročinitelji,  

+ Ivica Krpan 

26. lipnja, subota 

 Vigilije, Pelagije, Zoran 
sv. misa u 8 sati 

 + Ivančica, Nikola i Tomislav Lukinić 

27. lipnja, nedjelja  

 TRINAESTA NEDJELJA  

           KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Ružica Zovak 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  + Zorka i Mara Šoljić 

 

 

 

                    

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. 

 Susret biblijske grupe, tema: Zašto Bog stvara i daruje život? nakon 

večernje mise u srijedu, 23. lipnja. 

 U četvrtak, 24. 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 ženidbe žele sklopiti 

Josip Čičak. sin Branka i Ljuljane Čičak rođ. Žulj iz Sopota (Zagreb) i 

Marija Gulan, kći Žarka i Danice Gulan rođ. Vujica iz Benkovca. 

Vjenčanje će biti 3. srpnja 2021. u crkvi Rođenja B.D. Marije u 

Benkovcu. 

 

 
 

 
                                                                                                   ROĐENJE SVETOG IVANA KRSTITELJA 
Ivanovo rođenje, njegov život i njegova smrt, potvrda su veličine tog čovjeka, potvrda veličine tog posljednjeg i najvećeg proroka, proroka koji je osobno mogao pokazati 
onoga kojeg su drugi proroci generacijama iščekivali i naviještali. 
Velik po rođenju – koje se dogodilo u čudesnim okolnostima. Od anđela je naviješten, začet je u krilu starice koja je izgubila svaku nadu da će ikad postati majkom, 
posvećen je već u majčinoj utrobi susretom s onim kojemu treba pripraviti put, šest mjeseci kasnije svojim rođenjem započinje svjedočiti da je uistinu “ruka Gospodnja (…) 
s njim”. Znak njegove veličine je ime Ivan – Jahve ima smilovanja – koje označava poslanje biti preteča i navjestitelj ulaska Boga i njegovog spasenja u ljudsku povijest. 
Velik po poslanju – jer on je onaj za kojeg je rečeno: “Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom”. Njegovo poslanje bilo je biti glasnik 
onoga koji dolazi, biti navjestitelj kraljevstva Božjega koje je blizu, pripraviti put Gospodinu, poravnati staze, ispuniti udoline ljudske slabosti i slegnuti brežuljke ljudske 
oholosti, potaknuti svakoga da iskreno započne živjeti po onoj logici i planu kojeg Bog ima s njim. Njegova poruka je da će Gospodnji dolazak biti pripravljen tek onda kad 
svatko prihvati obraćenje i na konkretnom mjestu na kojem živi i kroz konkretan posao koji čini, započne živjeti pravdu i ljubav. 
Velik po svjedočenju – izravnom, jer je izravno pokazao tko je Krist, ali i neizravnom, kroz svjedočanstvo vlastitog života. Dok je krštavao dolazili su mu različiti ljudi, a 
među njima je bio i Isus kojeg je prepoznao kao onog kome treba pripraviti put te je svima, pokazujući na njega prstom, o njemu izravno posvjedočio: “Evo Jaganjca 
Božjega koji odnosi grijeh svijeta. To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je, preda mnom jer bijaše prije mene!” Nije se, međutim, zaustavio samo na toj 
razini svjedočenja riječima nego je svoje svjedočanstvo Isusa nastavio i životom sam živeći ono što je drugima preporučivao i na što je druge pozivao. Tom svjedočenju je 
ostao dosljedan sve do mučeničke smrti, a i mrtav je ostao glas koji viče i svjedoči ljudima svih vremena: “Poravnite put Gospodnji!” 

 


