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ŽUPNE OBAVIJESTI
DAROVATELJI ZA CRKVU
TIJELOVO
Matija Prkačin 200, od sprovoda + U četvrtak 16. lipnja u 19 sati bit će
Anđe Šimunović 100, Nikola Boško- sv. Misa i Tijelovska procesija.Tijelović pok. Bože 100, N. N. 100, Miro vo je jedna od četiriju zapovijedanih
Kulaš 100, Zvonko Markić 100.
svetkovina u Crkvi.
Iskrena hvala!
OAZA 2022.
Ove godine OAZA je planirana od
ČIŠĆENJE CRKVE
- 11. 6. Mirko Bošković Čala, Ivica 4.-10. srpnja u popodnevnim satima
Džakula, Drago Lubina, Željko Boš- od 16-20 sati. Djeca koja se mogu
prijaviti su od 4. godine života pa
ković, Marko Lubina
do završenog osmog razreda. Dragi
roditelji, ovo je prigoda da vaša djeKVATRE 8. 10. i 11. lipnja
Kvatre su osobiti dani u kojima se ca provedu nekoliko dana u okružeCrkva od davnine, prateći ciklus go- nju prijateljstva, molitve i iskrenog
dišnjih doba, posvećuje molitvama, druženja. U dnu crkve su prijavnice
djelima pokore i ljubavi, i to na velike za ovogodišnju OAZU. Djeca koja
sudjelovati neka uzmu i vrate
nakane Crkve i svijeta. Ljetne (nakon žele
popunjene
prijavnice do 26. lipDuhova) neka budu posvećene moli- nja.
tvi za posvećenje ljudskoga rada i za
urod zemlje.
ODIJEVANJE U CRKVI
Dolaze nam topliji dani koji sa soMISA ZAHVALNICA I
bom nose i problem odijevanja koji
BLAGOSLOV DJECE
se posebno očituje prigodom dolaska
U nedjelju, 12. lipnja u 9 sati bit će u crkvu na svetu misu. Posebno za
blagoslov djece i Misa zahvalnica za vrijeme vjenčanja molim sve da budu
završetak školske i vjeronaučne godi- pristojno obučeni. Da bi čovjek znao
ne. Pozivam svu djecu da dođu i Bogu kako se odjenuti kad dolazi u crkvu za
zahvalimo.
bilo koju prigodu treba imati unutarnji
osjećaj vjere i poštovanja prema Bogu
SVETI ANTE
i vanjski osjećaj kulture ili bontona
U ponedjeljak, 13. lipnja crkva slavi prema prostoru i onima koji dolaze u
sv. Antu. Sv. Misa bit će u 19 sati u njega.
polju kod zavjetne kapelice sv. Ante.
Odgovara i uređuje don Marin Krešić, župnik.
Uredovno vrijeme radnim danom: od 10,00 - 12,00 i nakon sv. Misa;
za bolesnike u svako doba.

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA - TIJELOVO
Svetkovina Presvetoga
Tijela i Krvi Kristove, odnosno Tijelovo ili kako je
u narodu poznato Brašančevo, jedna je od četiriju
zapovjedanih svetkovina
u Katoličkoj Crkvi. S obzirom na stupanj slavlja,
Tijelovo je na istoj razini kao: Božić, Svi sveti i Velika Gospa – što,
uz svetkovanje Uskrsa,
predstavlja najviši nivo u Katoličkoj Crkvi. Slavi se u četvrtak nakon nedjelje Presvetoga Trojstva. Razlog zašto je to baš četvrtak, a ne neki drugi dan,
valja tražiti u činjenici da je na Veliki četvrtak Isus ustanovio euharistiju.
Slavljenjem Tijelova u središtu pozornosti vjerničkoga promišljanja je tajna
svete euharistije, odnosno Tijela i Krvi Kristove. Ova se tajna uprisutnjuje
na svakoj svetoj misi kada po izgovaranju riječi pretvorbe „…Ovo je Tijelo
moje…“ i „…Ovo je moja krv…“ kruh i vino postaju pravo Tijelo i Krv
Isusa Krista.
Istinski Kristovi vjernici hrane se Tijelom i Krvlju Kristovom. Tako on u
nama živi i mi u njemu. I svaki put kada blagujemo njegovo Tijelo i Krv, on
nas preobražava, on koji je u nama. No, ne traje njegova prisutnost i blizina
samo za vrijeme slavljenja Euharistije, dok smo zajedno u crkvi. Mi Isusa
unosimo u svijet svakodnevnog života. Po nama Krist postaje prisutan i bliz
svakome koga susrećemo.
Blagdan Tijela i Krvi Kristove govori nam o istinskoj ljubavi, blizini i vjernosti. Bog je uvijek s nama, on je uvijek blizu, on je u nama. Isuse, nema
te zahvalnosti kojom ti možemo dovoljno zahvaliti na tvojoj čudesnoj i beskrajnoj ljubavi. Ti tražiš naše iskreno i otvoreno srce. Privij nas na svoje
Srce i nahrani nas kruhom života!

DUHOVI - PEDESETNICA

5. lipnja 2022. “C”

LITURGIJSKA ČITANJA

RASPORED SVETIH MISA

Evanđelje: Iv 14, 15-16.23b-26

Ponedjeljak, 6. lipnja
18.00 Za + Cvitu Šimunović
Za ++ Zorku i Natka Kraljevića
Jelu, Mariju i Senku Vujević

1. čitanje: Dj 2, 1-11
Otpjevni psalam: Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34
2. čitanje: Rim 8, 8-17

U ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima: »Ako me
ljubite, zapovijedi ćete moje
čuvati. I ja ću moliti Oca i on
će vam dati drugoga Branitelja
da bude s vama zauvijek. Ako
me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod
njega se nastaniti. Tko mene ne
ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego
Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam
boravio s vama. Branitelj –
Duh Sveti, koga će Otac poslati
u moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet
sve što vam ja rekoh.«
Riječ Gospodnja!
N 5. DUHOVI
P 6. BDM Majka Crkve
U 7. Robert, Radoslav
S 8. Melanija, Severin
Č 9. Efrem, Kolumban
P 10. Dijana, Biserka
S 11. Barnaba ap., Borna

Utorak, 7. lipnja (13. utorak sv. Anti)
18.00 Za + Boju Bošković
Za + Nikolu Boškovića Lumbića
Srijeda, 8. lipnja: Kvatre
18.00 Za ++ Marinka i Ružicu, Cvijetu
i Marka Markića
Za + Damira Markovića i ost. ++
Četvrtak, 9. lipnja
18.00 Za + Zlatka Marića
Za ++ Niku i Iliju Proletu i ost. ++
18.30 Euharistijsko klanjanje
Petak, 10. lipnja: Kvatre
18.00 Za + Đuru, Ljubicu, Vinka i
Lucu Vučina i ost. ++ iz obit.
Za ++ Boju Kuzman, Katicu
Nikolić, Anđelku i Dragu Šutala
Za + Dominika Jurkovića

PRESVETO TROJSTVO
LITURGIJSKA ČITANJA
1. čitanje: Izr 8, 22-31
Otpjevni psalam: Ps 8, 4-9
2. čitanje: Rim 5, 1-5

Evanđelje: Iv 16, 12-15

U ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on – Duh istine
– upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer
će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac
moje je. Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima i – navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.

Subota, 11. lipnja: Kvatre
18.00 Za duše u čistilištu
Nedjelja, 12. lipnja: PR. TROJSTVO
9.00 Na nakanu
11.00 Za narod

12. lipnja 2022. “C”
RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 13. lipnja: Sv. Ante
19.00 Sv. Misa u polju kod zavjetne
kapelice sv. Ante
Utorak, 14. lipnja
18.00 Za ++ Anđu, Ružu, Boška
Džakulu i Janju Papac
Za + Mandu Vukančić
Srijeda, 15. lipnja
18.00 Za ++ Matu i Lucu Maslać
Četvrtak, 16. lipnja: TIJELOVO
19.00 Za narod
Petak, 17. lipnja
18.00 Za ++ Šćepana, Ceciliju i Jozu
Karlovića i Maru Karlušić
Za ++ Pavicu i Peru Moro
Za + Jagu Vukančić
Subota, 18. lipnja
18.00 Za + Iliju Moro
Za + Nikolu Milanovića
Za ++ Niku, Ružu i Lazara
Boškovića i ost. ++ iz obit. Ćišija
Nedjelja, 19. lipnja
9.00 Na nakanu
11.00 Za narod
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18.

PRESVETO TROJSTVO
Ante Padovanski, Antun, Antonija
Rikard, Valerije, Zdravka
Vid, Kresencija
TIJELOVO-BRAŠANČEVO
Emilija, Inocent, Laura
Paula, Amando

