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GODINA VI.  broj 320 25. ožujka 2018. 
 

 
Razdijeliše među se haljine moje 

i za odjeću moju baciše kocku. 
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi; 

snago moja, pohiti mi u pomoć! 
 

A sada, braći ću svojoj navješćivati ime 
tvoje, hvalit ću te usred zbora. 

»Koji se bojite Gospodina, hvalite njega! 
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! 
Svi potomci Izraelovi, njega se bojte! 

 
 

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA  

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? 

 
Svi koji me vide, podruguju se meni, 

razvlače usne, mašu glavom: 
»Uzdao se u Gospodina,  

neka ga sad izbavi, 
neka ga spasi ako mu omilje!« 

 
Opkolio me čopor pasa, 

rulje me zločinačke okružile. 
Probodoše mi ruke i noge, 

sve kosti svoje prebrojiti mogu. 



CVJETNICA: POBJEDA KRIŽA 

fra Zvjezdan



SLAVA - MUKA - USKRSNUĆE



UŠLI SMO U VELIKI TJEDAN 
 Danas počinje Veliki ili sveti tjedan a završava 
Uskrsom. U bogoslužju je sav prožet uspomenom na 
Isusovu muku. Svaki dan toga tjedna zove se veliki, a 
napose su posljednja tri dana (Veliki Četvrtak, Veliki 
Petak, Velika Subota) prožeta najvećim događajima 
Isusova života i njegovih djela za spasenje svijeta. To 
su muka, smrt i uskrsnuće. 

Raspored bogoslužja u Velikom tjednu 
  
Ponedjeljak, utorak i srijeda svete mise su u 18 
sati. Prigoda za svetu ispovijed prije a po potrebi i 
nakon svete mise. 

VELIKI ČETVRTAK: Misa VEČERE GOSPODNJE u 18 
sati. Nakon mise  "Getsemanska ura", pobožnost. 

VELIKI PETAK: nema svete Mise. Obilježava se 
sjećanje na Isusovu muku i smrt na križu. U 9 sati je 
pobožnost Križnog puta. OBREDI VELIKOG PETKA u 
17 sati. 

VELIKA SUBOTA: dan tišine, do Vazmenog bdijenja 
koje je vrlo bogato obredima. OBREDI USKRSNOG 
BDIJENJA I SV. MISA počinju u 19 sati. Nakon mise 
blagoslov jela. 

USKRSNUĆE GOSPODINOVO – nedjelja 1. travnja 

Svete mise u 9 i 18 sati. 

Blagoslov jela: poslije svete mise u 9 sati! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 
VELIKI ČETVRTAK,  

29. ožujka 
Jona, Bertold 

VELIKI PETAK,  
30. ožujka 

Kvirin, Bogoljub 
VELIKA SUBOTA,  

31. ožujka 
Benjamin, Amos 

NEDJELJA, 1. travnja  

USKRS 

www.franjevci-zemun.com  tel. 011 / 2198134 

Sveti Antun – čovjek za 
druge! 

Vjernike naše crkve, članove 
Franjevačkog svjetovnog 
reda kao i sve štovatelje sv. 
Antuna u našem gradu 
pozivamo na pobožnost 13 
UTORAKA do svečevog 
blagdana koju smo započeli 
prošlog utorka. 
Molimo sveca koji je bio i 
ostao čovjek za druge da i 
mi osjetimo njegov zagovor 
i pomoć. 


