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Jedinstvo Crkve temelji se u savršenom jedinstvu 

izmeĎu Oca i Sina. Kao što Otac nije zatvorenost u 

sebe, okrenutost prema sebi, ne živi za sebe, nego 

sve predaje Sinu, i kao što se Otac prema Sinu 

definira, za Sina živi, Sina ljubi, njemu predaje svu 

svoju božansku moć i vlast i šalje ga u svijet, tako 

moraju biti i učenici upućeni jedni na druge, jedni 

za druge živjeti i svjedočiti Božju ljubav i jedinstvo. 

Isus baca pogled u daleku budućnost. I moli za jedinstvo svih onih koji će 

tijekom stoljeća i tisućljeća u njega vjerovati i njegovima se priznavati: Moli da 

svijet upozna i povjeruje da je Otac poslao upravo njega, završnu svoju riječ u 

svijet. Tek jedinstvom u vjeri i ljubavi te u Isusovoj istini učenici mogu biti pred 

svijetom vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi i istine Isusa Krista u svijetu. 

Isus se oprašta od svojih. Izriče svoju oporučnu, posljednju želju. Ostavlja svoju 

oporuku u obliku molitve. Isus nas poziva na intimno jedinstvo s njime. Na 

egzistencijalno nasljedovanje. A to nasljedovanje Isusa Krista ne znači imitacija, 

kopiranje, oponašanje. To znači: Ići s njime i za njim ustopice, hoditi i su-hoditi, 

biti na njegovu putu. "Ja sam put, istina, život".  

 

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 

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 

 

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. 

 

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 ţupe. 

 

MOGUĆNOST ZA SVETU ISPOVIJED 

JE SVAKOG DANA POLA SATA 

PRIJE SVETE MISE. 

 

»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ 

vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, 

neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu 

koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi 

jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet 

upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče 

pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si 

me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da 

ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.« 

Dođi, Duše Presveti, 
sa neba nas posjeti  

zrakom svoje milosti. 

Dođi Oče ubogih,  
djelitelju dara svih, 

dođi srca svjetlosti. 

Tješitelju tako blag,  
ti nebeski goste drag,  

pun miline, hlade tih. 

Umornima odmore,  

u vrućini lahore,  
razgovore žalosnih. 

Sjaju svjetla blaženog,  

sjaj u srcu puka svog,  
napuni nam dušu svu. 

Bez božanstva tvojega  

čovjek je bez ičega,  

tone sav u crnom zlu. 
Nečiste nas umivaj,  

suha srca zalivaj,  

vidaj rane ranjenim. 
Mekšaj ćudi kamene, 

zagrij grudi ledene, 

ne daj nama putem zlim. 
Svim što vjeru imaju,  

što se u te ufaju,  

sedam svojih dara daj. 

Daj nam krepost zaslužnu  
i smrt lijepu, blaženu,  

daj vjekovit svima raj, 

Amen Aleluja! 

 

 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
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RASPORED SVETIH MISA 
od 03.06. do 09.06.2019. 

 

Ponedjeljak, 03.06.:  Sv. Karlo Lwanga i drugovi (ugandski) mč. 
07,00:            Po nakani 
                      
Utorak, 04.06.:  Svagdan  
18,00:            Po nakani 

 
Srijeda, 05.06.:  Sv. Bonifacije 
18,00:           + Branko Haraminčić 
 
Četvrtak, 06.06.:  Svagdan         
18,00:           + Ivan Pastolić 

                      
Petak, 07.06.:  Svagdan 
07,00:            + Nikica Brkljačić 
               
Subota, 08.06.:  Svagdan 
18,30: Vjenčanje (u kapeli sv. Ivana): Milan Šaban i Ivana Pavelić 
 
Nedjelja, 09.06.:  DUHOVI - PEDESETNICA 

08,00:            + Petar, Ana i Luka Uremović 
                      + Manda i Ivan Lulić 
                      + Nikola, Kate, Ante i Marija Galac, Jure Zdunić-Cvebo 
                         Ivica Gergi, Ivica i Mare Marenić 
                              
10,00:        ŢUPNA MISA – za žive i ++ župljane         
                  SLAVLJE SVETE KRIZME                
 
18,00:             Po nakani 
                                          
 
 
 
 

POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

 

“Budite kao 

baklja na 

nebu, zračeći 

ljubav i 

svjetlost!” 

 
 apostol Pavao 

Duhovi ili Pedesetnica 
spomen na silazak Duha Svetoga na apostole 

Pedeset dana nakon Uskrsa i deset dana 

nakon slavlja Kristova uzašašća Crkva slavi 

treći najveći blagdan – Duhove. Spomen je 
to na veliki dogaĎaj silaska Duha Svetoga 

na prvu Crkvu u Jeruzalemu i nad apostole 

na sam blagdan židovske Pedesetnice. 

Taj dan se smatra roĎendanom Crkve, koja 
bi bez Duha Svetoga bila samo još jedna od 

niza organizacija ili religija. Upravo je Duh 

Sveti čini Božjom, Kristovom crkvom. 

Što se dogodilo na Duhove? 

Tada je na 120 okupljenih duša, meĎu 

kojima su bili svi apostoli i Isusova majka 
Marija, na dramatičan način sišao Duh Sveti 

i nadahnuo apostole da progovore stranim 

jezicima koje nisu poznavali, a koje su na 

svojim jezicima razumjeli pobožni Židovi iz 
cijelog svijeta koji su se tih dana  

skupili u Jeruzalemu. 

Od tada strašljivi apostoli počeli su 
nadnaravnom hrabrošću navješćivati da je 

Izraelov Mesija kojeg čekaju upravo Isus iz 

Nazareta kojeg su razapeli i koji je uskrsnuo 

od mrtvih! Upravo Petar, koji je u strahu tri 
puta zatajio Isusa, održava silno nadahnutu 

propovijed poslije koje se krstilo 

 3000 okupljenih duša. 
 

 

Sveta Potvrda ili Krizma 
Sakrament Svete Potvrde ili Krizme 
je sakrament kojim krizmanik ulazi u 

„svijet odraslih“ u vjeri. U našoj 

biskupiji primaju ga mladi u 8. 
razredu osnovne škole.  

Budite radosni i ponosni što će i vaše 

dijete nastaviti našu kršćansku 

tradiciju i prenositi svjetlo vjere u 
novi naraštaj. Kako u svemu 

sudjelujete u životu vašeg djeteta 

tako je nezobilazna i vaša uloga u 
vjerskoj pripravi za ovaj važan 

sakrament. Zato pratite svoje dijete u 

njegovoj pripravi. Kad je pred 

krizmom znači da ste na pravom 
putu izvršenja obećanja. Nemojte 

posustati ni dalje jer su ove 

mladenačke godine na svoj način 
posebno zahtjevne. Primanjem 

sakramenta potvrde primamo puninu 

Duha Svetoga.  
Sam Isus puno govori o Duhu 

nazivajući ga Braniteljem i 

Tješiteljem koji će braniti i voditi 

Crkvu. Duh Sveti je život duše 

dobiven na kršenju. On neumorno 

nastoji preobraziti nas dijeleći nam 

darove: mudrosti, razuma, znanja, 
savjeta, jakosti, pobožnosti i straha 

Božjega. Duh Sveti utvrĎuje srca 

Isusovih učenika u vjeri, u nadi, u 

Ljubavi i svjedočenju. 


