RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ

od 16. do 22. svibnja 2022.
16. svibnja, ponedjeljak
sv. Ivan Nepomuk, svećenik

sv. misa u 8 sati
+ Antun Požgaj

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.

17. svibnja, utorak
Paško, Paskal

sv. misa u 18.30 sati
+ Ivan i Sofija Dijanić, + Andrija, Mara, Josip i
Kata Forijan, + Nikola i Ana Kovačić, + Miloš
Jajić i pok. iz obit. + Miroslav Petrović

 U utorak, 17. svibnja, nakon večernje je mise susret Biblijske

18. svibnja, srijeda
sv. Ivan I., papa

sv. misa u 18.30 sati
+ Barbara Sikinger i Mario Horvatić

19. svibnja, četvrtak
sv. Urban I., papa

sv. misa u 18.30 sati
+ Nada Požgaj

20. svibnja, petak
sv. Bernardin Sijenski, redovnik

sv. misa u 18.30 sati
+ Slavko i Rezika Galić, + Kata Planinić i svi pok.
iz obit. + Jago i Marica Hrkać, - na nakanu za
duhovno i tjelesno zdravlje

grupe, tema: Kako provjeriti da Boga ljubim.

 U četvrtak, 19. svibnja, nakon svete mise klanjanje je pred

21. svibnja, subota
sv.Kristofer, Dubravka

sv. misa u 8 sati
+ Ivo, Marija i Stjepo Matičević

22. svibnja, nedjelja
ŠESTA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Radmilović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Petar Lončar

Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.

Zašto je mjesec svibanj Marijin mjesec
Zašto je mjesec svibanj posvećen Mariji premda se u mnogim mjesecima slave mnoga važna marijanska liturgijska slavlja? Pitali su to bl. kardnala Johna Henryja
Newmana, a on je odgovorio knjigom Meditacije i pobožnosti, (objavljeno 1893. godine ).
Prvi je razlog što u to vrijeme izbija i buja iz zemlje izbija zelenilo, mlado lišće i zelena trava, nakon oštre hladnoće i zimskih snjegova i nakon neugodnih prohladnih
vremena, nepredvidivih vjetrova i kiša ranoga proljeća. Zato što tada na drveću i na vrtnim lijehama pojavljuju pupoljci. Zato što se tada produljuju dani, sunce izlazi
ranije, a zalazi kasnije. Upravo stoga jer su takva radost i veselje izvanjske prirode sasvim prikladne pratiteljice naših pobožnosti prema onoj koja je ruža otajstvena i
kuća zlatna.
No što ako je svibanj kišovit?, upitaše.
Tako nedvojbeno može biti. No ako išta drugo, možemo barem ustvrditi da je to mjesec obećanja, očekivanja i nade. Premda vrijeme može biti loše, ipak je to mjesec
koji je preteča i glasnik ljeta. Svibanj je mjesec, ako ne ispunjenja, onda barem obećanja; a nije li to gledište pod kojim sasvim dolično promatramo Blaženu Djevicu, Svetu
Mariju, kojoj je ovaj mjesec posvećen? Svibanj je mnogima najljepši mjesec, kao što je i Marija najljepša žena. To je mjesec s najviše cvijeća koji približuje srca k njoj, Riječi
koja je postala cvijećem.

