
      FRANJEVAČKA CRKVA  

SV. IVANA KRSTITELJA U ZEMUNU 

TJEDNE OBAVIJESTI 

GODINA VI.  broj 319 18. ožujka 2018. 
 
  5. KORIZMENA NEDJELJA - U GODINI „B“ 

AKO PŠENIČNO ZRNO, PAVŠI NA ZEMLJU, UMRE, DONOSI OBILAT ROD. 
  

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni 
pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti 
Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: 
»Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, 
pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj 
život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. 
Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. 
Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da 
kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime 
svoje!« Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!« 
 



SVE ĆU PRIVUĆI K SEBI



SVETI JOSIP
fra Zvjezdan



KORIZMA – VRIJEME MOLITVE, POSTA I DOBRIH DIJELA 
Korizmeni program u našoj crkvi -  vjerničkoj zajednici 

 Pobožnost križnog puta petkom i nedjeljom pola sata prije večernje svete 
mise. 

 Euharistijsko klanjanje četvrtkom nakon svete mise. 
 Preporučamo post svakog korizmenog petka. 
 Dobrim djelima želimo učiniti nešto dobro za druge, bližnje, potrebite!  I 

mali dar može obradovati istinskog potrebnika! Hvala onima koji su svoj 
dar već dali. Ostali to mogu učiniti do nedjelje Cvjetnice! 

 A kršćani u korizmi pristupaju i sakramentu ispovijedi, da pomireni s Bogom i 
ljudima radosnije mogu slaviti Uskrs.   U našoj crkvi je mogućnost za svetu 
ispovijed svakog dana prije a po potrebi i poslije svete mise. Preko dana se za 
svetu ispovijed treba dogovoriti sa svećenikom. 

  

ZAPOČINJE POBOŽNOST 13 UTORAKA 
DO  BLAGDANA SV. ANTUNA 

U utorak u našoj crkvi započinjemo pobožnost 13 
utoraka do blagdana sv. Antuna. Te utorke ćemo 
pokušati ove godine obogatiti s više duhovnih sadržaja. 
Vjerujem da ćemo uskoro moći to konkretnije najaviti. 
Već za ovaj prvi utorak imamo malo iznenađenje. Toga 
dana na početku pobožnosti blagoslovit ćemo novu 
misnicu sa likom svetog Antuna. Novac za misnicu je 
darovala jedna naša vjernica štovateljica svetog Antuna. 
 
Sve vjernike naše zajednice, članove Franjevačkog 
svjetovnog reda kao i štovatelje svetog Antuna u našem 
gradu pozivamo da se od samog početka uključe u ovu 
pobožnost i tako potvrde da su doista pravi 
štovatelji sveca koji je bio i ostao čovjek za druge! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

PONEDJELJAK, 19. ožujka 
Sv. Josip 

sv. mise su u 9 i 17 sati 
UTORAK, 20. ožujka 

Nicet, Klaudija 
SRIJEDA, 21. ožujka 

Serapion, Veljko 
ČETVRTAK, 22. ožujka 

Lea Rimska, Oktavijan 
PETAK, 23. ožujka 

Turibije, Rebeka 
SUBOTA, 24. ožujka 

Katarina Švedska 
NEDJELJA, 25. ožujka 

CVJETNICA 
www.franjevci-zemun.com    

tel. 011 / 2198134 


