RASPORED SVETIH MISA
od 6. do 12. lipnja 2022.
6. lipnja, ponedjeljak
Bl. Djevica Marija – Majka
Crkve

sv. misa u 8 sati
+ Nikola i Luca Šilović, + Ana Negotić

7. lipnja, utorak

sv. misa u 18.30 sati
+ Franka Matičević, + Ružica Krpan, + Ivka
Kovač, + Marija, Josip i Petar Kovač, +Pejo i
Manda Brekalo, + Vladimir Jurić, + Martin,
Marija, Anka, Marija, Kata i Dragica Pavičić,
+ pok. iz obit. Požgaj i Poslon, - na nakanu za
obraćenje

Robert, Radoslav

8. lipnja, srijeda
Medardo, Melanija, Vilim

sv. misa u 18.30 sati
+ Ivan i Mila Jelavić

9. lipnja, četvrtak
sv. Efrem Sirski, đakon, crkveni
naučitelj

sv. misa u 18.30 sati
+ Stanislav Čep i Štefanija Beber

10. lipnja, petak
sv. Bogumil, Dijana, Biserka

sv. misa u 18.30 sati
+ Josip Pečenec, + Ivica, Zlata i Davor Vlak,
+Zlatko Klem

11. lipnja, subota
sv. Barnaba apostol, Borna

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Tisaj i Salopek

12. lipnja, nedjelja

sv. misa u 9 sati
+ Petar i Ruža Ilić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Ante i Mara Mikulić

PRESVETO TROJSTVO

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA LIPANJ
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.
 U utorak, 7. lipnja, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe,
tema: Darovi, plodovi i službe Duha Svetoga.
Predvodi đakon Stanko Mikulić
 U četvrtak, 9. lipnja nakon večernje mise je klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
 Od 1. lipnja upisujemo misne nakane za srpanj, kolovoz i rujan.
 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 mjesecu lipnju crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.
PROSLAVA ŽUPNOGA BLAGDANA U SOPOTU
TRODNEVNA DUHOVNA PRIPREMA ZA PROSLAVU BLAGDANA
PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE – TIJELOVA
Trodnevnu duhovnu pripremu za veliku katoličku svetkovinu i god naše župe
predvodit će pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove.
13. lipnja – ponedjeljak 18,30 sati
14. lipnja – utorak 18,30 sati
15. lipnja – srijeda 18,30 sati
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom
bit će nakon svake svete mise.
U četvrtak, 16. lipnja,
na blagdan Presvetoga Tijela i Krvi Kristove, svetu misu u 8 sati
predvodi vlč. Ivica Reparinac, župnik.
SVEČANO MISNO SLAVLJE U 11 SATI
predvodit će mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru.
Tijelovska procesija i zajedničko druženje u crkvenom dvorištu
bit će nakon svečanog misnog slavlja

MOLITVA BL. KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA ZA BOGOSLOVSKE KREPOSTI
Duše Sveti, Tješitelju, ispuni naša srca svojom milošću i svetom ljubavlju i daj nam krepost vjere, da milošću Božjom čvrsto držimo istinitim sve što je Bog objavio
i što nam po svojoj Crkvi predlaže vjerovati, ne zato što bismo naravnim razumom spoznali istinitost objavljenog,
već zato što nam je to objavio Bog, koji ne može ni prevariti ni prevaren biti.
Daj nam krepost ufanja da bismo po zaslugama Isusa Krista i dobroti, svemogućnosti i vjernosti Božjoj uzmogli očekivati vječni život
i sve potrebne milosti što ih je Bog obećao onima koji čine dobro.
Daj nam krepost ljubavi da iznad svega ljubimo Boga zbog njega samog, a bližnjeg i sebe poradi Boga. Amen.

