
Čišćenje crkve Jug: IVANKA VALEŠIĆ, IVANA MIHIĆ, GABRIJELA ANDRAŠIĆ, BLAŽENKA LAKTAŠIĆ, NADA BAKIĆ  

Čišćenje crkve Ljupina:  MARIJA BLAŽEVIĆ, ANICA VUČETIĆ, DANIJELA GRAŠIĆ, ANĐELKA MIŠIĆ 

PONEDJELJAK (19.6): Povrat provopričesničkih haljina nakon svete mise 

Petak: na svetkovinu Presvetog Srca Isusova međunarodni je dan molitve za posvećenje svećenika 

 

- Na dan klečanja svetu misu u 11,00 predvodi vlč. Ivica Bošnjak, župni vikar iz Pleternice 
- Nužno je da nađemo malo vremena za susret sa Isusom prisutnim u Presvetom Oltarskom 
Sakramentu. Za klanjanje i za misu bit će prijevoz iz Ljupine, krenut će autobus u 09,30 i vraća 
se nakon mise oko 12,00 sati. 
RASPORED KLANJANJA NA DAN ŽUPNOG KLANJANJA  -  23. lipnja 2017. 
u   10,00 – izlaganje Presvetoga na klanjanje 
od 10,00 – 11,00 – Ljupina 
od 11,00 – 12,00 – svečana misa 
od 12,00 – 13,00 – Ul. B. Trenka /parna. strana/, C.Medovića i K. Trpimira 
od 13,00 – 14,00 – Ul. B. Trenka / nep. strana/, Ivana Domca i Posavska 
od 14,00 – 15,00 – Ul. Kr. Zvonimira /nep. strana/ i Sv. Vida 
od 15,00 – 16,00 – Ul. Kr. Zvonimira /parna strana/, R. Boškovića i I. Kerdića 
od 16,00 – 17,00 – Ul. I.G. Kovačića /nep. strana/, Željeznička,  
od 17,00 – 18,00 – Ul. I.G. Kovačića /parna strana/, S. Raškaj i E. Purgarića 
od 18,00 – 18,45 – Zagrebačka, A. Hebranga i M. Đurića  
u   18,45 – završetak klanjanja i misa 

 

 

Glas  

Kraljice 

Krunice 
Listić župe 

Kraljice sv. Krunice 

Nova Gradiška 
Godište 12 / lipanj 2017.   br. 502. 

 
PRESVETO SRCE ISUSOVO 

Svetkovina  

Naše župno klanjanje. Za što klečati pred Isusom? 
Tko nije bio u kušnji od ljudi? 

Kušnja je pobijeđena u onom trenutku kad nakon propaćenih 

tjeskoba, promišljanja i molitve dođemo do jasnoće što je 

dobro, a što zlo u našoj situaciji. 

Kušnju u svakom slučaju treba nadvladati, ali ne zaustavljajući 

njezin prirodan tijek, borbu, i dileme – jer ono što kušnjom 

nazivamo počesto je tek naše nesnalaženje.  

Kako bi se snašli u datoj situaciji izbjegli bliže grešne prigode 

kleknimo pred Isusa i molimo snagu da ostanemo na putu dobra. 
  

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih. 
Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, 

mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, 
besplatno dajte! 
Mt 9,36 – 10,8 

 
 
 
 

IZ ŽUPNOG LISTA;*Župno klanjanje  *župne obavijesti  
 
 

Nedjelja 

18.06.2017. 

08,00 

9,30 

 

11,00 

Jedanaesta nedjelja 

kroz godinu 

+ iz ob Vidović 

+ Mile, Josip, Ivan i Ana 

Rajković, Bara Flanjak 

Za narod 

Ponedjeljak 

19.06.2017. 

19,00 Svagdan + Pavle, Milka i Janja Vidić i iz ob. 

Vidić 

Utorak 

20.06.2017. 

19,00 Svagdan + Ferdo i Jela Tutić 

Srijeda 

21.06.2017. 

19,00 Sv. Alojzije Gonzaga Ns jednu nakanu 

Četvrtak 

22.06.2017. 

08,00  

 

Svagdan Na jednu nakanu 

Petak 

23.06.2017. 

11,00 

19,00 

PRESVETO SRCE ISUSOVO 

– Župno klanjanje 
+ Antun Đukić 

+ Stipo i Janja Musić i iz ob. 
Musić 

Subota 

24.06.2017. 

19,00 Sv. Ivan Krstitelj 

Bezgrješno Srce Marijino 

Na jednu nakanu 

Nedjelja 

25.06.2017. 

08,00 

9,30 

11,00 

Dvanesta nedjelja kroz 

godinu 

 

+ Ivan Šišić i iz ob. Šišić 

+ Anto, Ivka i Kata Petrović 

Za narod 



MOLITVE   

 pred Presvetim Oltarskim Sakramentom 
1. Prosvijetli me, Gospodine, jer ne znam kako i što moliti. Pouči me 

moliti, pouči me tražiti ono što je najbolje. Pošalji svoga Svetoga Duha 
da me prosvijetli i pročisti moje molitve, da ih učini poniznima, 

jednostavnima, ustrajnima i pune vjere, povjerenja i ljubavi. Bio bih 
sretan, Gospodine, kad bih te mogao vidjeti i govoriti s tobom, kao što 
su te apostoli vidjeli, kao što te je tvoja Majka vidjela. Bio bih sretan, 
Gospodine, kad bih mogao čuti tvoje riječi i svjedočiti tvoja djela. Ali, 
sada, Gospodine, dođi k meni i nahrani me svojim duhom, svojom 

beskrajnom snagom posvećenu pod prilikama kruha - da ne bih imao 
nikakv strah približavanja tebi. 

2. Vjerujem, Gospodine Stvoritelju svijeta, da si ti stvarno prisutan u 
Presvetom Sakramentu u obliku kruha koji me jača na putovanju prema 

tebi. 
3. Vjerujem, Gospodine, ali uvećaj moju vjeru, makar to bila i veličina 
gorušičina sjemena. Vjerujem da si sada sa mnom, da me slušaš, da 
govoriš mom srcu bez prevelike buke riječi. Nezaštićen na oltaru, ti si 

izraziti znak ljubavi i bezgraničnog sebedarja. 
Ne samo da ti vjerujem, Gospodine, nego imam potpuno povjerenje u 

tebe, jer si ti moj prijatelj i dao si život za mene; ti si loza koja mi 
omogućuje donijeti plodove; samo ti imaš riječi života vječnoga i ti Dobri 

Pastir koji me imenom zove. 
4. Vjerujem u tebe, Gospodine. Povjeravam ti se. Ljubim te. Ljubim te jer 

si me ti prvi ljubio; dao si svoj život da me otkupiš od mojih grijeha; 
otvorio si mi vrata svoga kraljevstva; opraštaš mi kad pokažem i 

najmanju želju za pokajanjem. Ljubim te za tvoj neočekivani dar života, 
za dar vjere i krštenja; za dar rođenja u katoličkoj obitelji prožetom 

vjerom koja je jednostavna, a ipak sposobna dati mi značenje cijelom 
mom životu. Ljubim te jer ti mene ljubiš s nježnošću oca, s vjernošću 
najboljega prijatelja, i s strašću ljubavnika. Ljubim te jer je moj život 
obdaren tvojim darovima, nezasluženim darovima kojima me vodiš 

prema sebi. 
5.Znam, Gospodine, da sam stvorenje koje ne zaslužuje biti u tvojoj 
prisutnosti. Ti si moj Stvoritelj koji me stvoio iz ničega, ali prilazim ti 

vjerujući u tvoju dobrotu i milosrđe. Dolim “bolestan svome Spasitelju, 
gladan i žedan k izvoru života, potreban kralja neba, stvorenje k svome 

stvoritelju, opustušen k svome tješitelju”  
Zbog svojih grijeha, zbog svoje nevrijednosti i svoje zloće ne zaslužujem 

biti u tvojoj prisutnosti, da nije tvoga glasa koji me poziva: “Ne bojte se. 
Ja sam ... Dođite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni, i naći ćete 
spokoj dušama svojim.... Učite se od mene jer sam krotka i ponizna 

srca. Prihvaćam tvoj poziv i dolazim učiti od tebe. Dolazim tražiti radnike 
za tvoj vinograd. 

6. Marijo, Majko svećenika, budi uza me; budi prva koja će zagovarati i 
primiti iz Srca svoga Sina milost slanja u svijet svećenike, ljude i žene 

posvećene tebi i kraljevstvu tvoga Sina. 

7. Žetva je velika. Kako će, Gospodine, milijuni ljudi povjerovati u 
tebe, ako ne čuju tvoju riječ? Kako će čuti tvoju riječ ako nema 
svećenika koji će im tvoju riječ prenijeti? Kako će te upoznati, 

Gospodine, ako nema svjedoka Evanđelja, ako nema svećenika 
da tvoju riječ donesu u njihove živote? 

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike na opustošena polja 
svijeta: 

pošalji svećenike, Gospodine, da evangeliziraju radnike; da 
donesu tvoj poruku pravednosti i ljubavi vođama društva, 

biznismenima; 

pošalji svećenike koji će donijeti tvoju Istinu intelektualcima; 

pošalji svećenike koji će tješiti odbačene i napuštene; 

pošalji svećenike koji će pomagati bolesnima i umirućima; 

pošalji svećenike koji će donijeti tvoj križ i spasenje u najudaljenije 
krajeve svijeta; 

pošalji svećenike koji će biti apostoli obitelji, koji će pomagati 
oženjenima i udatima živjeti čistu ljubav i odgajati djecu u 

kršćanskim vrednotama; 

pošalji svećenike koji će svojom svetošću i primjerom svijetu dati 
novu nadu; 

pošalji svećenike koji će utješiti ožalošćene; 

pošalji svećenike koji će biti liječnici za bolesne duše; 

pošalji svećenike koji će graditi društvo pravde i ljubavi! 

 


