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EvanĎelist Ivan danas posebno naglašava 

euharistijsko zajedništvo koje se očituje 

blagovanjem Kristova tijela i krvi. Zajedništvom 

vjernika koji se redovito okupljaju i slave 

euharistiju ostvaruje se životna povezanost s 

Kristom koji je istinski. Isus je kruh poslan od 

Boga, Isusovo tijelo je kruh koji se daje za život 

svijeta. Isus uči s još većim naglaskom da se spasenje dolazi onima koji jedu 

njegovo tijelo i krv. Isus ne odgovara na pitanje kako će spasenje doći, možda jer je 

to bilo moguće mogu razumjeti tek nakon njegove smrti i uskrsnuća. Umjesto toga, 

Isus uči o životu koji će dati svijetu. Mnogi i danas ne žele prihvatiti ove riječi. Ali 

oni su važne riječi, jer one otkrivaju našu intimnu vezu s Isusom. To je otajstvo koje 

je u srcu naše euharistijske teologije. U elementima kruha i vina, Isusovo tijelo i krv 

su doista prisutni. Kada dijelimo Tijelo i Krv Kristovu, Isus je nastanjen u nama. To 

zajedništvo s Gospodinom nas čini jednim tijelom, donosi nam život vječni, i šalje 

nas naprijed da postanemo Kristovo tijelo za život svijeta. Blagovanjem Kristova 

tijela i krvi već sada postajemo dionici vječnog života. Svjesni da sami ne možemo 

uspjeti, snagu crpimo u euharistijskom zajedništvu. Slavljenjem euharistije 

preispitujemo i očitujemo svoju vjeru u Kristovo poslanje i vječni život. Ostanimo 

stoga članovi župne zajednice u kojoj živimo i liturgijskim susretima svjedočimo 

pripadnost Kristu. 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak: 

18.00 h 

*petak: 19.00 h, subota: 17.30 h 

*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 

 

Radno vrijeme ţupnog ureda:   

utorak, srijeda i četvrtak: 
10,00 h – 12,00 h 
utorak i četvrtak 
16,30 h – 17,30 h 

Blagdanom ţupni ured ne radi! 
U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/  

nazovite u svako doba! 
TEL: 053/ 753 - 332 
FAX: 053/ 753 - 333 

 

»Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Ĉovjeĉjega i ne 

pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije 

krv moju, ima život vjeĉni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo 

je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i 

pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi 

Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. 

Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše oĉevi i 

pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.« 

Poštovani ţupljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

naručivati (14 dana prije)  
svakoga dana iza svete mise u 
crkvi ili eventualno u ţupnom 

uredu u uredovno vrijeme. 
 

*TELEFONSKI MISE NE PRIMAMO*. 

Sve novosti i dogaĎanja pratite i na našoj 
web stranici i na facebook stranici ţupe 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 

 

MOGUĆNOST ZA SVETU 

ISPOVIJED JE SVAKOG DANA 

POLA SATA PRIJE SVETE MISE. 

Kumulativne (skupne) mise su 
utorkom i četvrtkom, a u sve 
ostale dane mogu biti samo  

dvije misne nakane. 

 
PRIJAVE ZA DAN HRVATSKIH 

MUČENIKA NA UDBINU, 8. RUJNA 
2018. SU DO SRIJEDE 5. RUJNA. 

 

Ove godine  
3. NACIONALNI SUSRET 

HRVATSKIH  
KATOLIČKIH OBITELJI  

biti će u Solinu. 16.rujna.  
Za organizirano sudjelovanje 

iz naše župe molimo da se 
prijavite najkasnije do  

nedjelje 2. rujna. 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
                                      
                                     
                                    
 
 
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 

 
 

RASPORED SVETIH MISA 
od 20.08. do 26.08.2018. 

 

Ponedjeljak, 20.08.:  Sv. Bernard 
18,00:                 + Mate Čanić 
                           + Milka Grubišić 
                           + Milan, Nikola i ++ iz ob. Alar 
Utorak, 21.08.:    Sv. Pijo X. 
18,00:                + Ivan, Mara, Luka i Pepa Baburić, Joso i Ane Bačić 
 
Srijeda, 22.08.:  BDM Kraljica 
18,00:                 + Ţeljka Grahovac 
                           + Nikola Prpić 
 
Četvrtak, 23.08.:  Svagdan 
18,00:                 + Ţeljko Papak 
                           + Dušan Matijević i ++ iz ob. 

*IZA MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE* 
 
Petak, 24.08.:    Sv. Bartol 
19,00:         Vjenčanje: Josip Štampar i Martina Šuper               
 

Subota, 25.08.:   Svagdan 
17,30:         Vjenčanje: Ivan Brkljačić i Gordana Devčić       
 
Nedjelja, 26.08.:   DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU 
8,00:                     + Ana i Stipe Sokolić 
                           + Manda i Ivan Pavičić 
                           + Marko Špoljarić 
                           + Marica, Mile i Ivan Tićac 
                           + Jurica Miškulin 
 
10,00:        ŢUPNA MISA – za ţive i ++ ţupljane 

Krštenje: Ivano Rukavina(sin Nikole i Ivane Rukavina) 
                                   

18,00:                  + Joso Starčević 
                           + Tanja Erbić, 21. dan 
 
 
     POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

Neka ti ne odlazi s usta, neka ti ne 

odlazi sa srca; i da postigneš zagovor 

njezine molitve, ne ostavljaj primjera 

njezina života. Nju slijedeći nećeš 

zalutati, Njoj se moleći nećeš očajati; na 

Nju misleći nećeš zalutati; dok te Ona 

drži nećeš posrnuti; dok te Ona štiti 

netrebaš se bojati; dok te Ona vodi 

nećeš se umoriti; ako ti je Ona milostiva 

stići ćeš cilju i tako ćeš na sebi iskusiti, 

kako je s pravom rečeno:  

i ime je Djevici Marija. 

                           Sv. Bernard 

 

'Svaka vjernost treba da prođe kroz 

najzahtjevniju kušnju, kušnju 

postojanosti. Lako je biti dosljedan 

jedan dan, nekoliko dana. Teško je i 

važno biti kroz sav život.' 

                            Ivan Pavao II 

Blažena Djevica Marija 

Kraljica 
Hrvati su uvijek bili veliki štovatelji 

Blažene Djevice Marije i njoj su se 

uvijek obraćali u teškim vremenima i 

molili za pomoć. Zvali su je tijekom 

povijesti “fidelissima advocata 

Croatiae” (najvjernija odvjetnica 

Hrvatske) i “kraljica Hrvata”. Spjevali 

su joj brojne pjesme koje se i danas 

rado pjevaju. U nizu velikih i 

katolicima dragih ljetnih marijanskih 

blagdana 22. koolvoza slavimo Blaženu 

Djevicu Mariju Kraljicu. Blagdan je 

uveo papa Pio XII. 1954. kao krunu 

proslave Marijanske godine i kao 

posljedicu nastojanja i prijedloga 

brojnih marioloških kongresa. Naslov 

“kraljice” posljedica je vjerničkog 

razmišljanja te posebno pučke 

pobožnosti. Njezino kraljevsko 

dostojanstvo proizlazi iz njezina 

bogomajčinstva. Marija se kao kraljica 

saginje nad našu ljudsku bijedu i 

pritječe joj u pomoć. Kada je, dakle, 

njezin Bog i Sin, Kralj Kraljeva, doveo 

Djevicu djevica uz slavlje anĎela, 

radost arkanĎela i klicanje neba do svog 

prijestolja, ispunjeno je proroštvo 

psalmista, koji govori Gospodinu: 

„Kraljica ti zdesna stade, u odjeći 

pozlaćenoj, zaodjenuta  

izvezenim ruhom“. 


