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SVETI ANTE MOLI ZA NAS

Kao što ptica ima dva krila, 
tako duša ima vjeru i nadu.
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SEDMA NEDJELJA USKRSA

Prvo čitanje Dj 7, 55-60
Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije 
pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje 
stoji zdesna Bogu pa reče: 
»Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega 
gdje stoji zdesna Bogu.« 
Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe 
jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa 
ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do 
nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga 
kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Is-
use, primi duh moj!« 
Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gos-
podine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, 
usnu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 97, 1-2b.6-7c.9
Pripjev:  Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad  
 svom zemljom.

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi; 
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
     Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
     svi narodi gledaju mu slavu.
     Poklonite mu se, svi bozi!
Jer ti si, Gospodine, 
Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima. 

Drugo čitanje Otk 22, 12-14.16-17.20
Dođi, Gospodine Isuse!

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom:
naplatit ću svakom po njegovu djelu! 
Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, 
Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje 
haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata 

će smjeti u grad!«
»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo 
po crkvama.
 Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda 
Danica.«
I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« 
I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« 
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, 
neka zahvati vode života zabadava!
Svjedok za sve ovo govori: 
»Da, dolazim ubrzo!«
Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja IIv 14, 18
Neću vas ostaviti kao siročad, 
govori Gospodin: idem i doći ću k vama, 
radovat će se srce vaše.

Evanđelje Iv 17, 20-26
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli 
se:
»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, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam 
ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju sla-
vu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije po-
stanka svijeta. 
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upo-
znah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima 
sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da lju-
bav kojom si ti  mene ljubio bude u njima – i ja 
u njima.«
Riječ Gospodnja.
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BLAGDAN DUHOVA

Prvo čitanje Dj 2, 1-11
Čitanje Djela apostolskih

Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno 
na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, 
kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću 
u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni 
razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od 
njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše go-
voriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše 
zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo žni 
iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona 
huka, strča se  mnoštvo i smete jer ih je svatko 
čuo govoriti  svojim jezikom. Svi su bili izvan 
sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što 
govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas 
čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Me-
đani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje 
i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, 
Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice 
Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – 
svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju 
veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34
Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine,  
 i obnovi lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih. 
     Ako dah im oduzmeš, ugibaju
     i opet se u prah vraćaju.
     Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
     i tako obnavljaš lice zemlje.
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje Rim 8, 8-17
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

Čitanje Poslanice 
svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svi-
djeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh 
Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kri-
stova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo 
je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život 
zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi 
Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskri-
si Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša 
po Duhu svome koji prebiva u vama.
Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po ti-
jelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam 
je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, 
živjet ćete. 
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 
Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, 
nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: 
»Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim du-
hom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i 
baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, 
kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajed-
no s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja
Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
 i oganj svoje ljubavi u njima užezi! 

Evanđelje Iv 14, 15-16.23b-26
Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 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. Bra-
nitelj – 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.
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RASPORED NEDJELJNIH I 
BLAGDANSKIH SV. MISA

9. lipanj – Duhovi  
Čerin u 8:00 sati, D. M. Ograđe-
nik u 9:00 sati, D. V. Ograđenik u 
10:30. 
Blagoslov polja: - groblje Grmi-
ne u 11:00
- groblje Šušnjari u 12:00 sati 
 16. lipnja – Presveto Trojstvo
Čerin u 8:00 sati, D. M. Ograđe-
nik u 9:00 sati, D. Blatnica u 9:30, 
D. V. Ograđenik u 10:30. 
Blagoslov polja: groblje u Čalići-
ma 11:00.

TRINAEST UTORAKA
 SV. ANTI
Pobožnost sv. Anti je utorkom 
u 19:00 sati. Pola sata prije svete 
mise molimo krunicu, kada ima-
te mogućnost za svetu ispovijed. 

BLAGDNA SV. ANTE
Na blagdan sv. Antu, 13. lipnja, 
sveta misa je samo u župnoj crkvi 
u 7:00, i budući da je četvrtak u 
19:00.

KLANJANJE ISUSU U 
PRESVETOM OLTARSKOM 
SAKRAMENTU
Klanjanje Isusu u Presvetom Ol-
tarskom Sakramentu je četvrt-
kom. Krunica i mogućnost za 
ispovijed je u 18:30, sveta misa u 
19, a poslije svete mise je klanja-
nje do 20 sati.

SPROVODI NEDJELJOM
Od nedjelje 28. 4. 2018. kreće 
blagoslov polja, sezona vjenča-
nja, mlade mise, a svećenik smije 
imati samo tri svete mise nedje-
ljom, tako da nedjeljom nećemo 
imati sprovode. Tu treba dodati 
i godišnje odmore kada je ne-
moguće naći zamjenu za čak tri 
svete mise. Ukoliko netko umre 
subotom sprovod planirajte za 
ponedjeljak, a ne nedjelju. Hvala 
na razumijevanju!

MINISTRANTI
Ministrantski susreti će završiti u 
subotu 8 lipnja, kada ćemo ima-
ti zajedničko druženje uz roštilj 
i nogomet. Naravno, ministranti 
i dalje trebaju dolaziti na svete 
mise i ministrirati.

ŽUPNE OBAVIJESTI
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PROBE PJEVANJA
Naši zborovi odlaze na zasluženi 
odmor do sv. Stjepana, odnosno 
početka nove školske godine.

FRANJEVAČKI SVJETOVNI 
RED – OFS
Završili su redoviti susretima do 
sv. Ljudevita, odnosno do kraja 
kolovoza.

FRANJEVAČKA MLADEŽ – 
FRAMA
Susreti Frame održavaju se sva-
kog petka u 20 sati. 

ŽUPNI URED
Radno vrijeme župnog ureda je 
od ponedjeljka do petka od 8:00 
do 12:00, a četvrtkom i posli-
je večernje svete mise. Subotom 
radimo od 11:00 do 12:00, a ne-
djeljom poslije svetih misa. Uko-
liko netko  prije podne radi može 
slobodno nazvati telefonom i 
dogovoriti s fratrima neki drugi 
termin. 

OBLAČENJE NA VJENČANJIMA
Poslije Uskrsa je i u našoj župi 
došlo vrijeme vjenčanja. Stoga 

ŽUPNE OBAVIJESTI

LITURGIJSKI I  
IMENDANSKI KALENDAR

2. lipnja –   SEDMA USKRSNA NEDJELJA –  
3. tjedan psaltira
3. lipnja –   sv. Karlo Lwanga i drugovi 
   Dj 19,1-8; Ps 68,2-3. 4-5. 6-7; Iv 16,29-33
4. lipnja –   sv. Kvirin    
   Dj 20,17-27; Ps 68,10-11.20-21; Iv 17,1-11a
5. lipnja –   Sv. Bonifacije 
   Dj 20,28-38; Ps 68.29-30.33-36c;  
   Iv 17,11b-19
6. lipnja –   sv. Norbert 
   Dj 22,30; 23,6-11; Ps 16,1-2. 5. 7-8. 9-10. 11;  
   Iv 17,20-26
7. lipnja –   sv. Antun Marija Gianelli  
   Dj 25,13-21; Ps 103,1-2. 11-12. 19-20;  
   Iv 21,15-19
8. lipnja –   sv. Vilim iz Yorka 
   Dj 28,16-20. 30-31; Ps 11,4. 5. 7; Iv 21,20-25 

9. lipnja –   BLAGDAN DUHOVA – 1. tjedan psaltira
10. lipnja –   Bl. Dj. Marija Majka Crkve
   Post 3,9-15,20; Otpj. ps.; Jdt 13,18bcde.19;  
   Iv 19,25-27 
11. lipnja –   Sv. Barnaba 
   Dj 11,21b-26 13,1-3; Mt 10,7-13 
12. lipnja –   sv. Leon III., papa 
   2 Kor 3,4-11; Ps 99,5. 6. 7. 8. 9; Mt 5,17-19 
13. lipnja –   Antun Padovanski; (Ante, Antonija)  
   Mudr 7,7-14; Ps 40,3-4,10-11.17;  
   Mk 16,15-20   
14. lipnja –   sv. Elizej, prorok 
   2 Kor 4,7-15; Ps 116,10-11. 15-16. 17-18;  
   Mt 5,27-32 
15 - sv. Vid, Modest i Krescencija 
   Dj 13,44-52; Ps 98,1. 2-3. 3-4; Iv 14,7-14
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SV. MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 3. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Za † Ivu Vlaho 
  – Branka Prusina za † muža Gorana, svekra, svekrvu, roditelje,  
   bake i djedove i ostale ††

Utorak, 4. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Matija Odak za †† roditelje Šimu i Ivana i ostale †† iz obitelji 
  – Za † Zvonku Pinjuha
Čerin, 19 sati  – Obitelj za † Iću i Šimu Glamuzina, te Mandu i Marinka Musa

Srijeda, 5. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Marko i Zdenka Luburić za sve svoje ††
  – Boško i Nada Škegro za sve †† iz obitelji Škegro i Doko

Četvrtak, 6. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Niko i Ruža Miletić za sve svoje †† 
  – Mirko i Jela Miletić za sve svoje ††
Čerin, 19 sati  – Jozo i Mara Sušac za †† roditelje i ostale †† iz obitelji

Petak, 7. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Marina Luburić za † Dragana Luburića branitelja    
  – Ivan i Nada Radišić za svoje ††
Blatnica, 8 sati  – Ivana i Mario Barbarić (Ika) za sve svoje ††
D.V. Ograđenik, 18:00, – Sveta misa zahvalnica povodom 35 godina mature

Subota, 8. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Obitelj Zukušić za † Stanka, Zoru i ostale †† 
  – Anica Ivanković za † Nikolu, Anđelka, Danicu i ostale ††
D.V. Ograđenik, 8 sati – Zlatan Milićević za oca Ivana, majku Ljubicu, brata Miru i  
   ostale †† iz obitelji

Nedjelja, 9. lipnja 2019.

Čerin, 8 sati  –  Filka Stojić s obitelji za † supruga Antu 
D. M. Ograđenik, 9:00 –  Nikola i Janja Dugandžić za †† roditelje i sve †† iz obitelji  
   Dugandžić i Bule
D. V. Ograđenik, 10:30 –  Za † Iliju Baraća branitelja, i za sina Veselka
Blagoslov polja
   Groblje Grmine u 11:00
   Groblje Šušnjari u 12:00
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SV. MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 10. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Bože i Zdravka Stojić za svoje †† 
  – Jozo i Iva Šarac za svoje ††

Utorak, 11. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Ivan Sabljić s obitelji za †† roditelje Juru i Mandu i ostale ††  
   iz obitelji Sabljić i Sušac 
  – Žarko i Nevenka Ivanković za † oca Franju i majku Anicu i  
   Slavka i Maru i brata Andriju

Čerin, 19 sati  – Vinka i Vinko Vlaho za † nevjestu Danijelu

Srijeda, 12. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Slavko i Zlata Sušac za †† roditelje i ostale †† 
  – Obitelj za † Juru Gagro

Četvrtak, 13. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Grgo i Janja Martinac za svoje †† 
  – Stipe Galić za †† oca Branka i majku Šimu

Čerin, 19 sati  – Za sve †† iz obitelji Šarac, Stojić, Krolo i Starčević

Petak, 14. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Bernardica i Jakov Stojić za sve svoje †† 
  – Goran i Ljiljanka Bulić za sve svoje ††

Subota, 15. lipnja 2019.

Čerin, 7 sati  – Dragan i Ljilja Mandžo za †† roditelje Veselka, Vinku i Iliju i  
   sve †† iz obitelji Buljan i Mandžo 
  – Za †† Stanu i Grgu Glamuzina i ostale ††  iz obitelji

Nedjelja, 16. lipnja 2019.

Čerin, 8 sati  –  Zoran Stojić za †† roditelje Ferdu i Ljilju Stojić

D. M. Ograđenik, 9:00 –  Marija Barbarić s obitelji za † supruga Gojka i ostale ††

D. Blatnica, 9:30  –  Obitelj za †† Milenka, Ružicu i ostale †† iz obitelji Galić i  
   Selak

D. V. Ograđenik, 10:30 –  Bosiljko Musa za † suprugu Vinku, kćeri Dragicu i Mladenku  
   i sve †† iz obitelji Musa i Bulić

11:00 sati  –  Blagoslov polja, groblje u Čalićima
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vas ponovno želimo upozoriti na 
način odijevanja za vrijeme vjen-
čanja. Događalo se prošlih godina 
da djevojke, žene, pa i mladenke 
dođu neprimjereno obučene. Cr-
kva je hram Gospodnji i treba ču-
vati dostojanstvo toga mjesta, ali i 
svatko od nas je hram Gospodnji 
pa i taj hram treba čuvati. 

CIJENE USLUGA U 
ŽUPNOM UREDU
Crkveni dokumenti (krsni list, 

vjenčani list) - 15 KM.
Vjenčanje – 100 KM, a ako ne 

donesete svoj križ onda 
je 120 KM. Napominje-
mo da se 50% od vjen-
čanja daje u biskupiju. 
Svako traženje „dozvole“ 
na određeni dokument 
za vjenčanje (ako nije iz 
naše Biskupije) ili opro-
sta do sada smo mi pla-
ćali 20 KM od onoga što 
ste vi uplatili, a od sada 
ćete vi sami plaćati te do-
kumente.

Sprovod – 100 KM. 
Krizma – 50 KM. 50% od toga 

iznosa ide u biskupiju, 

kao i sva lemuzina od 
toga dana.

Haljine za prvu pričest i krizmu – 
30 KM (odredba župnog 
ureda već od prije)

Misa za pokojne ili na nakanu – 
20 KM.

Krštenje se ne plaća.
Obične potvrde, npr. za kumstvo 

se ne plaćaju.

DAROVATELJI ZA CRKVU
Dragan Barbarić pok Stipe 100 
KM. Hvala!

NAŠI KRŠTENI
Nije bilo krštenja.

NAŠI POKOJNI
24. JANJA LESKO pok. Nikole 

(1959.), iz G.V.  Ograđenika, 
pokopan je na groblju Grmi-
ne;

25. ŠTEFANIJA ŠIMUNOVIĆ 
ud. Ivice (1946.), iz G.V. 
Ograđenika, pokopana je na 
groblju Pododaci.

NAŠI VJENČANI
Nije bilo vjenčanja.

ŽUPNE OBAVIJESTI


