RASPORED SVETIH MISA
od 23. do 29. svibnja 2022.
23. svibnja, ponedjeljak
Deziderije, Željko, Nada

sv. misa u 8 sati
- na nakanu

24. svibnja, utorak
Marija Pomoćnica kršćana

sv. misa u 18.30 sati
+ Dragica Vuketić, + Milan Rađenović, + Zrinka
Barišić, + Ivica Krpan, - na nakanu, - na čast B.D.
Marije, - na nakanu u zahvalu

25. svibnja, srijeda
sv. Beda Časni, sv. Grgur VII.

sv. misa u 18.30 sati
- na nakanu

26. svibnja, četvrtak

sv. misa u 18.30 sati
- na nakanu

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVOSPASOVO

27. svibnja, petak
sv. Augustin Kenterberijski,
biskup

sv. misa u 18.30 sati
+ Franjo Ćuk, + Ivan Badanjak, + Franjo i Ana
Tručić i pok. iz obit. Ipša, + Josip, Marija i Franjo
Borošak, + Milan Rađenović, + Mato Tolić i svi
pok. iz obit. Tolić, + pok. iz obit. Sikinger i
Horvatić, - na nakanu

28. svibnja, subota
Vilim, Velimir

sv. misa u 8 sati
- na nakanu

29. svibnja, nedjelja
SEDMA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 9 sati
- na nakanu
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Jure Matovina

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.
 U utorak, 17. svibnja, nakon večernje je mise susret Biblijske
grupe.
 U četvrtak, 26. svibnja je svetkovina Uzašašće Gospodinovo ili
Spasovo. Svečana sveta misa u 18,30 sati.
 U srijedu, 22. lipnja naša župa hodočasti na Trsat. Cijena po
osobi 120 kn. Prijava za hodočašće svakog dana u radno
vrijeme župnog ureda. Autobus polazi ispred crkve u 6 sati.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.

MARIJA „BEZGREŠNO SRCE I POMOĆNICA KRŠĆANA“
U mjesecu svibnju na osobit način častimo Mariju. Marija, „svibnja kraljica“, ima u mjesecu svibnju nekoliko spomendana. Jedan od njih je Gospa Fatimska. Ukazavši
se u Fatimi, Marija je između ostalog objavila kako Bog želi da nju kršćanski svijet časti kao Bezgrešno srce.
U mjesecu svibnju častimo Mariju i kao „Pomoćnicu kršćana“, koja nikada ne odbija naše molbe koje joj upučujemo. Bez obzira koliko je tko grešan, može doći k
Mariji i moliti za njezin zagovor.
Pomoćnica kršćana – „puna milosti“ uči nas i kako vjerovati u ono što je za nas ljude nemoguće, uči nas kako se uvijek isplati vjerovati Bogu i u njega se pouzdati.
Božja je zasluga, a ne Marijina, što je ona puna milosti, ali kad je prilikom anđelova navještenja da će postati majka Sina Svevišnjega, povjerovala u ono što je za
svakoga čovjeka nemoguće, i rekla: „Neka mi bude po tvojoj riječi“, to je njezina zasluga. U tome je Gospina veličina. Njezin je „kruh svagdašnji“ bio – činiti Božju
volju iz ljubavi prema Bogu.
Marija, svojim zagovorom pred Bogom, neprestano proslavlja Presveto Trojstvo kroz vjekove. Pomoćnica kršćana pokazuje nam put do Spasiteljeva srca, srca iz kojega
se ne može izgubiti i od Boga zalutati. Srce po kojemu se izlijevaju na ljude rijeke milosti kroz vjekove.

