
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

                                                                                                                                                                                    
 
                 
 
 

  
 

 
 

 

TJEDNI LISTIĆ ŢUPE NAVJEŠTENJA BDM 

 
 
 
                        

 

16.06.2019. ● godina XI. ● broj 333. ● cijena: 1 kuna 

GOSPIĆ ● Kaniška 1 ● telefon: 753 332● 
e-adresa: crkva.nbdm@gmail.com       www.zupa-navjestenja-bdm.hr 

NEDJELJA PRESVETO TROJSTVO 
Evanđelje:  Iv 16, 12-25 
Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i 
navješćivati vama. 
 

 

 
 
 

 

 

 

Bog jest i ostaje tajna, osobito Trojstveni Bog, čiju 

svetkovinu slavimo danas. Teolozi su se trudili na 

razne načine objasniti tajnu Trojstva. Premda to 

nikad nije uspjelo, mi znamo, kako upravo ta 

trojstvenost zahvaća religiozni život: znak križa, 

vjerovanje, krštenje, crkvena godina, molitve, oblici 

blagoslova – sve je zasnovano na 

trojstvenom. Današnja nedjelja Presvetoga Trojstva 

kaže nam, da Bog nije sam i izoliran. On je puno 

više živa komunikacija, izmjena života i ljubavi izmeĎu triju božanskih 

osoba: Oca i Sina i Duha Svetoga. Otac se priopćava Sinu, a njihovo 

obostrano priopćavanje jedno drugom u ljubavi je Duh Sveti. Budući da je 

Božje biće ljubav, on bi se htio takoĎer saopćiti i stvorenim stvorenjima. On 

im daje udjela u svome životu. Jer se on saopćava mi znamo tko je on 

stvarno. Trojstveni Bog razbija krug unutar božanske komunikacije i poziva 

nas, kao svoju djecu da sudjelujemo u tome. To je po milosti moguće već 

ovdje na zemlji iako na skriven način, a to će se jednom objaviti u punini 

vječnoga života. 

 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak i petak: 07.00 h 
*utorak, srijeda, četvrtak i subota: 
18.00 h 
 
*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 

 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   

utorak, srijeda i četvrtak: 
10,00 h – 12,00 h 

i svakoga dana neposredno nakon 
svete mise! 

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

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

 

Poštovani župljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

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

uredu u uredovno vrijeme. 
 

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

nakane. 

 

Sve novosti i dogaĎanja pratite 
 i na našoj web stranici 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 
i na facebook stranici župe. 

 

MOGUĆNOST ZA SVETU 

ISPOVIJED JE SVAKOG DANA 

POLA SATA PRIJE SVETE MISE. 

 

»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.« 

 

22. LIPNJA - Sveti TOMA MORE, 

kancelar u Engleskoj, mucenik 

(1478. - 1537.) 

"Čovjek svih vremena", engleski 

državnik, pisac, mučenik, rodio se 7. 

veljače 1478.g. u Londonu, a umro 6. 

srpnja 1535.g. takodjer u Londonu. 

Toma More je jedan od velikih ljudi, 

ne samo kao znani humanist, pisac 

Utopije, nego još kudikamo više kao 

mučenik savjesti, vjernosti svojoj 

katoličkoj Crkvi, vjeri i namjesniku 

Kristovu na zemlji. Ako za ikojeg 

smrtnika vrijedi: "Mortuus adhuc 

loquitur" - govori još kao mrtav, onda 

to vrijedi za Tomu More. Crkva ga je 

zato proglasila svetim. 

Svakog bi jutra pohadjao Svetu Misu i 

pritom primao Pričest. Njegovo je 

načelo bilo: "Prvi sat svakog dana 

darujem nebeskom Kralju. Ostalo 

vrijeme darovat ću svom zemaljskom 

kralju." Jednog dana ukori ga netko od 

kraljevih ljudi: "Nije dostojno vašeg 

visokog položaja, da se svako jutro s 

babama gurate na pričesnoj klupi!" 

"Naprotiv! - odgovorio je Svetac, "ja 

smatram da je za svakoga čovjeka 

najveća čast da može Velikanu 

iznad svih velikana, Bogu, odati 

svoju počast. I to ja činim!" 

 

U PONEDJELJAK,  

17. LIPNJA JE BISKUPIJSKI 

SUSRET MINISTRANATA 

 U KORENICI. 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 
                                      
                                     
                                    
 
      
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

RASPORED SVETIH MISA 
od 17.06. do 23.06.2019. 

 

Ponedjeljak, 17.06.:  Svagdan 
07,00:            + Ivica, Stipe i Kata Štavlić 
                      
Utorak, 18.06.:  Svagdan 
18,00:            + Frane Rupčić i Mira Miletić 
 
Srijeda, 19.06.:  Svagdan 
18,00:           + Kata, Niko, Milan i Ivica Alić 
                     + Franja i Luja Odnar; + Filip Dolić 
 
Četvrtak, 20.06.:  TIJELOVO                              
10,00:   SV. MISA I TIJELOVSKA PROCESIJA 
 
18,00:            + Milka i Luka Pavelić 
                      
Petak, 21.06.:  Sv. Alojzije Gonzaga 
07,00:            + Julijana Konjikovac i ++ iz ob. Senfner 
                         + Leza Devčić; + Frano Devčić 
                       + vlč. Alojzije Kukec 
               
Subota, 22.06.:  Svagdan 
18,00:             + Marija, Nikola i Manda Duić; + Stanko Jurjević 
                       + Vilma Čanić i Marija Alić; + Anka i Jerko Šarić 
                       
Nedjelja, 23.06.:  DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

08,00:    + Ivan, Kata i Joso Štavlić; + Ivica Radošević i Ivan Marković  
              + Marija Frković; + Kornelija i Ljubo Miškulin 
              + Mile Zdunić i ++ iz ob. 
                        
10,00:        ŽUPNA MISA – za žive i ++ župljane         
 
18,00:    + Ivan, Marijana i Franjo Vrkljan, Ana, Stipo i Ljupko Josić 
              + Iva Ugarković, Mara, Andrija i Marko Kozina; + Ivan Lacić 
              + Ana Milković, 21. dan 
 
 

POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

TIJELOVO 
Veliki blagdan u katoličkom kalendaru 

poznat je pod imenom Tijelovo. Pun naziv 

tog blagdana je Presveto Tijelo i Krv 

Kristova. Tim blagdanom želimo obnoviti 

svoju vjeru u osobu Isusa Krista, 

Bogočovjeka, koji je u odreĎenom 

povijesnom času kao jedinoroĎeni Sin Božji 

postao povijesnom osobom. To je tajna 

njegova utjelovljenja. Bog je postao 

čovjekom; jedan od nas, s konkretnim 

tijelom, u njegovim žilama teče ljudska krv. 

„U svemu jednak, osim u grijehu“, 

 reći će sveti Pavao o njemu. 

Na današnji se blagdan sjećamo kako je Bog 

uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. 

Bog je u Isusu svima nama dohvatljiv i 

blizak! Tajnu svojega utjelovljenja utkao je 

Isus na svojoj posljednjoj večeri u znakove 

kruha i vina, koji snagom njegove riječi 

postaju Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament 

euharistije, dar pričesti, hrana i piće. 

Posebno su pri tom naglašeni neki elementi 

tog sakramenta: kruh u obliku hostije, koji 

se pokazuje kod podizanja; kalež s vinom 

koji se jednako tako pokazuje vjernicima 

kao znak i dar. 

Sveti Alojzije Gonzaga  
 

Spomendan: 21. lipnja  

 Zaštitnik/zagovornik: mladeži, 

studenata, očnih bolesnika i 

slabovidnih osoba, osoba koje 

boluju od AIDS-a i osoba koje o 

njima brinu, katoličke mladeži, 

isusovačkih novaka, kužnih 

bolesnika, tinejdžera te mnogih 

naselja, učilišta, župa, crkava i 

kapela diljem svijeta i hrvatskih 

krajeva . 

 

Darežljivi Bože, Tvojim darom 

sveti je Alojzije Gonzaga divno 

spojio nevinost života s 

kršćanskom pokorom. Nema u 

nas njegove nevinosti; daj da 

nasljedujemo njegovu pokoru! Po 

Kristu Gospodinu našemu. Amen. 

 


