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BLAGOSLOV POLJA

ZEMLJA - PROSTORA BLAGOSLOVA I
BLAGOSTANJA

PEDESETNICA. DUHOVI

Prvo čitanje
Dj 2, 1-11
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon 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 govoriti
drugim jezicima, kako im već Duh davaše
zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni 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, Međani,
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.

Drugo čitanje
1Kor 12, 3b-7,12-13
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Otpjevni psalam Ps 104, 1ab.24ac.29b-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!
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Čitanje Prve poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus«
osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti
Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u
svima. A svakomu se daje očitovanje Duha
na korist. Doista, kao što je tijelo jedno te
ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako
mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u
jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni
bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
Riječ Gospodnja.
Iv 14,18
Pjesma prije evanđelja
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!
Evanđelje
Primite Duha Svetoga.

Iv 20, 19-23

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu,
dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče
im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje
ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče:
»Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih
i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima
otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.
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PRESVETO TROJSTVO

Prvo čitanje
Izl 34, 4b-6.8-9 Drugo čitanje
2Kor 13, 11-13
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav
milostiv!
Boga i zajedništvo Duha Svetoga!
Čitanje knjige Izlaska
U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i
popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke
dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku
oblaka, a on stade preda nj i zazva ime
Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!«
Gospodin prođe ispred njega te se javi:
»Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i
milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju
i vjernošću.«
Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako
sam stekao blagonaklonost u tvojim
očima, onda, Gospodine, pođi s nama!
Premda je narod tvrde šije, oprosti naše
grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Dn 3, 52-56
Pripjev:
Hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!
Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!
Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!
Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!
Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!
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Čitanje Druge poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se,
složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni
druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas
svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista,
ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga
sa svima vama!
Riječ Gospodnja.
Iv 3, 16-18
Evanđelje
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po
njemu.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u
njega vjeruje ne propadne, nego da ima
život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na
svijet da sudi svijetu, nego da se svijet
spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne
osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja.
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ŽUPNE OBAVIJESTI

IMPRESSUM
GLASNIK SV. STJEPANA
31. svibnja 2020. god. XVI., br. 378,
88 265 Čerin
Telefon:
036/652-139
Telefaks: 036/652-592
www.zupacerin.info
e-mail:
zupa.cerin@gmail.com
Radno vrijeme župnog ureda
Od ponedjeljka do petka od 8:00 do 12:00;
Subotom od 11:00 do 12:00
Četvrtkom poslije večernje svete mise i
klanjanja;
Nedjeljom nakon svetih misa.
Opremanje bolesnika u svako vrijeme.
Dokumente i potvrde ne izdajemo
nedjeljom!
Molimo vas da se pridržavate ove satnice.
Župno osoblje:
Fra Hrvoje Miletić (1975.)
GSM: 063 820 660
miletichrvoje@yahoo.com
Fra Jure Barišić (1979.)
GSM: 063 089 773
Školske sestre franjevke:
s. Marija Martinović, predstojnica
s. Iva Bešlić
Telefon: 036/652-039
Izdavač: Župni ured
sv. Stjepana Prvomučenika, Čerin
Listić izlazi svaka dva tjedna,
zaključuje se četvrtkom
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RASPORED NEDJELJNIH I
BLAGDANSKIH SV. MISA
7. lipanj – Presveto Trojstvo
Čerin u 8:00, D. M. Ograđenik u
9:00 sati, D. Blatnica u 9:30, D.
V. Ograđenik u 10:30.
Blagoslov polja:

Groblje u Čalićima 11:00 sati

Šarčevo groblje 17:00 sati
14. lipanj – Sedma uskrsna
nedjelja
Čerin u 8:00
Blagoslov polja:

Groblje hrvatskih vitezova
11:00 sati

Groblje Bakri 11:00 sati

Dugandžića groblje 17:00 sati
11. lipanj - Tijelovo
Čerin u 8:00 i 19:00 sati, D. M.
Ograđenik u 9:00 sati, D. Blatnica
u 9:30, D. V. Ograđenik u 10:30.
TRINAEST UTORAKA
SV. ANTI
Pobožnost Trinaest utoraka sv.
Anti je utorkom u 19:00 sati na
vanjskom oltaru. Pola sata prije
svete mise molimo krunicu.
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ŽUPNE OBAVIJESTI

KLANJANJE ISUSU U
PRESVETOM
OLTARSKOM SAKRAMENTU
Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu je četvrtkom. Sveta misa je u 19 sati, a
pola sata prije svete mise molimo
krunicu.
PRVA SVETA PRIČEST
Prva sveta pričest u našoj župi će
biti u nedjelju 21. lipnja na pučkoj svetoj misi u 11 sati.
SVETA KRIZMA
Sveta krizma u našoj župi će biti
u nedjelju 2. kolovoza na pučkoj
svetoj misi u 11 sati.

LITURGIJSKI I IMENDANSKI KALENDAR
17. svibnja – 		 ŠESTA USKRSNA NEDJELJA –
			 2. tjedan psaltira
18. svibnja – 		 sv. Feliks Kantalicijski
		 Kol 3,12-17; Ps 16,1-2a.5.7-8.11;
			 Lk 12,22-31
19. svibnja – 		 sv. Celestin V., papa
			Dj 16,22-34; Ps 138,1-2. 2-3. 7-8; Iv 16,5-11
20. svibnja – 		 sv. Bernardin Sijenski
		
Dj 4,8-12; Ps 145,1-6; Iv 14,12-17
21. svibnja – 		 UZAŠAŠĆE GOSPODNJE
		
Dj 1,1-11; Ps 47,2-3. 6-7. 8-9;
			 Heb 9,24-28;10,19-23; Lk 24,46-53
22. svibnja – 		 sv. Rita iz Cascie
		
Dj 18,9-18; Ps 47,2-3. 4-5. 6-7; Iv 16,20-23
23. svibnja – 		 sv. Deziderije; (Željko)
		
Dj 18,23-28; Ps 47,2-3. 8-9. 10; Iv 16,23-28
24. svibnja – 		 SEDMA USKRSNA NEDJELJA			 3. tjedan psaltira
25. svibnja – 		 Sv. Beda Časni; Sv. Grgur VII.;
			 Sv. Marija Magdalena de’Pazzi
		 Dj 19, 1-8; Ps 68, 2-7b; Iv 16, 29-33

SVETA ISPOVIJED
Svaki dan prije svete mise imate
mogućnost za ispovijed.

26. svibnja – 		 Sv. Filip Neri, prezbiter, Spomendan
			Dj 20, 17-27; Ps 68, 10-11.20-21;
			 Iv 17, 1-11a

KRŠTENJA
U župi redovito dijelimo sakrament krštenja pa svi vi koji imate
dijete za krštenje možete doći u
župni ured da se dogovorimo za
vrijeme i datum krštenja.

28. svibnja – 		 German, Vilim, Velimir
		
Dj 22, 30; 23, 6-11; Ps 16, 1-2a.5.7-11;
			 Iv 17, 20-26
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27. svibnja – Sv. Augustin Kenterberijski, biskup
		
Dj 20, 28-38; Ps 68, 29-30.33-36c;
			 Iv 17, 11b-19

29. svibnja – 		 Sv. Pavao VI., papa, Svagdan
		
Dj 25, 13-21; Ps 103, 1-2.11-12.19-ab;
			 Iv 21, 15-19
30. svibnja – 		 Bazilije, Emilija, Anastazije, Hubert
		
Dj 28, 16-20.30-31; Ps 11, 4-5.7; Iv 21, 20-25
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SV. MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
–
Čerin, 7 sati
		–

Šimun Korać za † oca Filipa i ostale †† iz obitelji
Nevenka za †† supruga Žarka , roditelje Slavka i Maru i ostale †††

Utorak, 2. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
		

–
–

Ivana i Zvonimir Stojić za sve svoje †††
Božo i Mila Luburušić za sve svoje †††

Čerin, 19 sati

–

Mirko i Anica Luburić za sve svoje †††

Srijeda, 3. lipnja 2020.
–
Čerin, 7 sati
		–
			

Jozo Vlaho za † ženu Ivu i ostale †† iz obitelji Vlaho i Gagro
Branka Prusina za †† muža Gorana, roditelje, svekra, svekrvu i
sve ††† iz obitelji

Četvrtak, 4. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
–
		–
			

Jago Gagro za brat Radoslava, nevjestu Matiju i ostale †††
Kata Pinjuh za † supruga Antu, ujake Andriju i Tomu i
sve ††† iz obitelji Matić i Pinjuh

Čerin, 19 sati

Mirko i Jela Miletić za sve svoje †††

–

Petak, 5. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
		

–
–

D. Blatnica, 8 sati –

Darijo i Marijana Soče †† roditelje
Slavko i Zlata Sušac za †† roditelje i ostale †††
Milka Lesko za Dragu i sve ††† iz obitelji Lesko i Pehar

Subota, 6. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
–
			
		
–

Ivan Sabljić s obitelji za †† roditelje Juru i Mandu i ostale †††
iz obitelji Sabljić i Sušac
Mate i Lenka Ševo za sve svoje †††

DVO, 8 sati

Iva i Jozo Šarac „Goglja“ za sve svoje †††

–

Nedjelja, 7. lipnja 2020.
Čerin, 8 sati
–
Marina Luburić za supruga Dragana Luburića, branitelja i
			ostale †††
DMO, 9:00
–
			

Mate i Iva Dugandžić za †† roditelje Luku, Matiju, Marijana,
Božicu, sestru Darinku, i ostale ††† iz obitelji

D. Blatnica, 9:30 –

Anica Ivanković za †† Nikolu, Anđelka, Danicu i ostale †††

DVO, 10:30
–
Draga Barać s obitelji za supruga Iliju branitelja, sina Veselka i
			ostale †††
Blagoslov polja:
Groblje u Čalićima u 11 sati – Šarčevo groblje u 17 sati –
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SV. MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 8. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
		

–
–

Boro Stojić za sve svoje †††
Vito i Marija Mandić za † Zvonku i ostale †††

Utorak, 9. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
–
Filka Stojić za † supruga Antu i sve ††† iz obitelji Stojić i
			Cvitanović
		
–
Vlado i Senka Luburić za †† roditelje i ostale †††
Čerin, 19 sati

–

Obitelj za † Zdenku Soldo

Srijeda, 10. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
		

–
–

Zlata Tolj za † supruga Ivana i djecu Vericu i Vinka
Mate i Zdravka Stojić za †† roditelje i ostale ††† iz obitelji

Četvrtak, 11. lipnja 2020.
Čerin, 8 sati

–

Danica Sabljić za supruga Stjepana i ostale †††

Čerin, 19 sati

–

Sveta misa za puk

DMO, 9:00

–

Marko i Zdenka Luburić za sve ††† iz obitelji Luburić i Šaravanja

D. Blatnica, 9:30 –
DVO, 10:30

–

Pavo i Zdravka Gagro za sve svoje †††
Obitelj Bosiljka Muse za sve ††† iz obitelji Musa, Bulić i Prusina

Petak, 12. lipnja 2020.
Čerin, 7 sati
		

–
–

Željko i Radica Korać za sve svoje †††
Grgo Martinaca za sve ††† iz obitelji Grge i Janje Martinac

Subota, 13. lipnja 2020.
–
Čerin, 7 sati
		–

Za † Boženu Korać
Marko i Miljana Glamuzina za ††† iz obitelji Glamuzina i Boras

Nedjelja, 14. lipnja 2020.
Čerin, 8 sati

–

Suprug Bože s obitelji za † Katu Prusina

DVO, 10:30 – Blagoslov polja:
		
–
Groblje hrvatskih vitezova (Vinko i Bernardica Soldo za sve
			
svoje †††) 11:00 sati
		
–
Groblje Bakri 11:00 sati
		
–
Dugandžića groblje (Veselka Dugandžić za sve svoje †††)
			17:00 sati
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ŽUPNE OBAVIJESTI

VJENČANJA
Poslije Uskrsa je došlo vrijeme
vjenčanja, ali se zbog novonastale situacije s korona virusom
otkazuju. Svatko želi proslaviti
taj dan, i to je prirodno, ali kao
kršćani trebamo se podsjetiti da
je kod vjenčanja najvažniji sakrament, i da je sve ostalo popratno i
manje važno. Vjerujem da se svi
slažemo da nije razborito otkazati vjenčanje za cijelu godinu,
pa i više, samo zbog dvorane.

ŽUPNI URED
Župni ured je otvoren, ali vas
molimo da prethodno telefonom
provjerite.
SVETE MISE ZA POKOJNE
Od 1. travnja primamo svete mise
za pokojne bez kartica.
NAŠI KRŠTENI
Nije bilo krštenja.

NAŠI POKOJNI
20. DELFINA SOLDO (1931.)
SPROVODI
ud. Žarkova, pokopana je na
Dok traje blagoslov polja nećemo
Groblju hrvatskih vitezova
moći imati sprovode nedjeljom.
21. MILE ARALO (1955.) pok.
Tadije, pokopan je na Novom
POZIV U SJEMENIŠTE
groblju u Gornjim HamzićiDošao je kraj školske godine,
ma.
učenici završnih razreda razmišljaju o upisu u srednju školu. Uz
Božju pomoć se nadamo kako će DAROVATELJI ZA CRKVU
se netko od tih mladića odlučiti Slava Aralo s obitelji 100 KM.
za sjemenište. Naši sjemeništarci Hvala!
idu u Franjevačko sjemenište u
Visoko ili u Franjevačko sjeme- ZA CRKVU U DONJEM
nište u Sinj. Ujedno i u Visokom VELIKOM OGRAĐENIKU
i Sinju upisuju Franjevačku kla- Jadranko i Dario Soldo za uresičnu gimnaziju! Za bilo kakve đenje crkve u Donjem Velikom
informacije se slobodno javite u Ograđeniku 200 KM. Hvala!
župni ured.
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