SVETE MISE KROZ TJEDAN
DAN

NAKANE
07.30h

NEDJELJA
30.svibnja
2021.
PONEDJELJAK
31.svibnja
2021
UTORAK
1.lipnja
2021
SRIJEDA
2.lipnja
2021

PRESVETO
TROJSTVO

09.00h

+Misa za domovinu i za župljane;
+Ignac, Marija i Zdravko Majsan,
roditelji Cimerman i djeca Terezija,
Stjepan i Martin;
+Terezija Perčić;

Pohod
BDM

19.00h

+Franjo Oletić, roditelji Oletić i Perčić,
Martin Kirec i sin Martin;

Justin

19.00h

+Na čast Milosrdnom Isusu i Majci
Božjoj i zahvalna misa za obitelj;

Marcelin

19.00h

+Za obraćenje jednog mladića i
djevojke;

07.30h

+Za župljene;

TIJELOVO

PETAK
4.lipnja
2021

Kvirin

NEDJELJA
6.lipnja
2021.

Hlapičina

10.30 h

ČETVRTAK
3.lipnja
2021.

SUBOTA
5.lipnja
2021

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE

Hlapičina

09.00h

+Mira Horvat 30 dan, te za obraćenje
jedne osobe i zahvala za život;

07.30h

+Julija i Stjepan Sakač;

10.00h

SVETA POTVRDA

16.00h

Krštenje: Gabriel Topolko;
Nedjeljna Sveta Misa;¸+Agata
Petković god. i Ivan Petković, te Martin
Novinščak; +Dragutin Vinković;
+Za župljane;
+Stjepan Goričanec i roditelji, roditelji
Živčec i djeca;
+August i Marta Sobočan, roditelji i
brača, te Ivan Leskovec;

19.00h
10.
NEDJELJA
KROZ
GODINU

7.30
Hlapičina

9.00
10.30

SVETI MARTIN NA MURI
BDM MAJKA CRKVE

PRESVETO
TROJSTVO

+Alojz Dvanajščak;

10.30h

Bonifacije

SVETOG MARTINA BISKUPA

Kršteni u ime Trojstva

Na Duhovski ponedjeljak Crkva
slavi blagdan Marije Majke Crkve,
koji nas posebno poziva na
promišljanje o ulozi Marije u Crkvi.
Krist je s križa dao Mariji Ivana za
sina i tako, preko ‘ljubljenog
učenika’, Marija postaje Majkom i
Kraljicom apostola, ali i Majkom
Crkve. Marija Crkvu okuplja i Ona
Crkvu zagovara kod svoga Sina.
Dajući nam svoju Majku da bude
Majka Crkve nakon Njegova
odlaska na Nebo i silaska Duha
Svetoga, Isus nas prepušta Majci,
koja nam je sada Zagovornica i
Posrednica.

Godina I.
Broj 28
30.svibnja 2021.
Izlazi nedjeljom

Listić izdaje: Župni ured Sveti Martin na Muri
Odgovorna osoba: vlč. Mladen Gorupić
Telefon u župnom uredu: 040 / 868 133; mob. 098/511 661
e‐mail adresa: ured@svetimartin‐zupa.hr
web: www.svetimartin‐zupa.hr

IBAN ŽUPE: HR1723600001102492946

Smijemo Ti doći kao djeca, te nam nisi Bog daleki nego Bog
neizrecive blizine.

DAROVATELJI OD 16.05.2021. DO 23.05. 2021.:
U ovom tjednu obiteljski dar darovalo 12 obitelji! U ovoj godini
obiteljski dar darovalo 352 obitelji!
Dar za uređenje parka ispred župnog dvora i crkve darovale 3
obitelj (do sada sakupljeno 1.700,00kn); Dar za lustere 87 obitelji:
U ovom tjednu darovala je jedna obitelj;
HVALA SVIMA I POTICAJ DRUGIMA
UREĐENJE PARKA ISPRED ŽUPNOG DVORA I CRKVE:
Želja nam je da u jesen zasadimo drveće i ukrasno bilje oko
župnog dvora i župne crkve. Projekt uređenja oko župnog dvora je
gotov, a za crkvu je u pripremi. Nakon sadnje, osvijetliti će se park
sa prikladnim svjetiljkama.

Zapovjedio si apostolima, i nama: “Pođite, dakle, i učinite mojim
učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” (Mt 16,19)

Tisak: Glas koncila, Mak, Glasnik srca Isusova i Marijina, Nedjeljni listić;
OBAVIJEST:

5223269
Danas je proslava Boga stvaralaštva, zajedništva i darova.
Tajnu se često promatra kao nešto neshvatljivo, zid pred kojim
se mora stati, jer um počinje mucati. Ako mislitelji i mucaju, molitelji
mogu živjeti Otajstvo. Za to trebamo: šutnju, molitvu i klanjanje.
Bože sveti! I velik si i neizmjeran, vječan i svemoguć. Bože! I
malen si kao dijete i sputan ograničenošću ljudskog bića i stojiš
nemoćan pred čovjekom u njegovoj slobodi.

Pa danas kličemo:“Gospodine, Bože naš,divno li je ime tvoje po svoj
zemlji!” (Ps 8,10)
TIJELOVO
Na Tijelovo se slavi Isusova stvarna prisutnost u sakramentu
euharistije i šalje poruka da Crkva živi od euharistije jer je Isus,
koji je nekoć hodao zemljom, sada prisutan u sakramentalnim
prilikama i to tijelom, krvlju, dušom i božanstvom.
Isus je tajnu svojeg utjelovljenja utkao na posljednjoj večeri u
znakove kruha i vina, a koji snagom njegove riječi postaju Tijelo i
Krv Kristova, odnosno sakrament euharistije.

Hodočašće na Mariju Bistricu bit će 03. srpnja ( subota ); Cijena je 50kn
po osobi. Lijepo bi bilo da i naši prvopričesnici i krizmanici hodočaste
na Mariju Bistricu. Upisi su kod župnih zvonara. Ministranti idu
besplatno, ali uz pratnju svojih najbližih;

AKTIVNOSTI U OVOM TJEDNU:
Ponedjeljak 18.30h: Svibanjska pobožnost, a 19.30h u Jurovčaku;
Četvrtak: Zapovjedani blagdan: Poslije poldanjice je tijelovska
procesija: molim prvopričesnike i ostalu djecu da dođu u
bjelini, a djevojčice neka uzmu košarice s laticama za
posipavanje; Tijelovska procesija biti će oko crkve;
Petak 18.00h: Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja;
Subota 10.00h: Krizma ispred župne crkve ( dobro vrijeme );
19.00h: Nedjeljna Sveta Misa;

