RASPORED SVETIH MISA
od 20. do 26. lipnja 2022.
20. lipnja, ponedjeljak
Florencija, Cvijeta

sv. misa u 8 sati
+ Jolanka Petrović i Zlata Mrnjaus, + Branka
Nikšić

21. lipnja, utorak

sv. Alojzije Gonzaga,
redovnik

sv. misa u 18.30 sati
+ Viktor Baronica, + Stjepan i Štefanija Milić,
+ Josip Mostečak, + Stipe i Ana Prlje, + za duše
u čistilištu

22. lipnja, srijeda
sv. Ivan Fisher, biskup i Toma
More, mučenici

sv. misa u 18.30 sati
+ Silvestar i Ana Jurišić i pok. iz obit.

23. lipnja, četvrtak
Rođenje sv. Ivana Krstitelja

sv. misa u 18,30 sati
+ Stjepan Banić

24. lipnja, petak
PRESVETO SRCE ISUSOVO

sv. misa u 18.30 sati
+ Ana Banić, + Ivan i Ana Holen, + fra Veselko
Sesar, + Ivan Prskalo, + Ivica i Izidor Gamilec,
- na čast Presvetom Srcu Isusovu

25. lipnja, subota
Bezgrešno srce Marijino

sv. misa u 8 sati
+ Stjepan, Ana i Ante Banić

26. lipnja, nedjelja
TRINAESTA NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Radmilović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Antun Marijan Holen

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.
 U utorak, 21. lipnja, nakon večernje je mise susret Biblijske
grupe.
 U srijedu, 22. lipnja, naša župa hodočasti na Trsat. Cijena je po
osobi 120 kn. Na hodočašće se može prijaviti svakoga dana u
radno vrijeme župnoga ureda. Autobus polazi ispred crkve u 6
sati.
 U četvrtak, 23. lipnja, nakon svete mise klanjanje pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 U petak, 24. lipnja Crkva slavi svetkovinu Presvetog Srca
Isusova, sveta misa u 18,30 sati.
 U mjesecu lipnju crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
Ivan Vukojević, sin Antuna i Valerije Vukojević rođ. Lauc iz Središća
(Zagreb) i Monika Tomić, kći Zdravka i Ankice Tomić rođ. Rozić iz Velike
Mlake.
Vjenčanje će biti 17. srpnja 2022. župi sv. Antuna Padovanskom na Humcu,
BiH

Molitva Presvetom Srcu Isusovu izvoru svakoga dobra
Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam,vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim,čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama.
Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.
Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima.
Udijeli mi zdravlje tijela,blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti.
Amen.

