
BOG JE 
POSLAO 
SINA DA 

SE SVIJET 
SPASI PO 
NJEMU. 

U ono vrijeme reče 
Isus Nikodemu: 
»Bog je tako 
ljubio svijet te je 
dao svoga Sina 
J e d i n o r o đ e n c a 
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.«

Iv 3, 16-18



SVETKOVINA PRESVETOGA TROJSTVA 



USTANOVLJENJE SVETKOVINE

Ustanovljenje ove svetkovine potječe još 
od viđenja sv. Julijane, rođene u Retinnesu 
blizu Liègea u Belgiji 1193. godine. 
Glas u viđenju joj je dao tri razloga za to: 
prvi – ovom će se svetkovinom učvrstiti 
vjera u Presveti sakrament kad god u 
budućnosti netko posumnja u njegovu 
valjanost; drugi – iskrenim i dubokim 
klanjanjem Presvetom sakramentu vjernici 
će se ojačati na svom putu u krepost; treći 
– slavljenje ove svetkovine i pozornost 
koja je tako iskazana sakramentu pružit 
će zadovoljštinu za svako nepoštovanje i 
uvredu nanesenu Presvetom sakramentu.
Papa Urban kao velik štovatelj ove 
svetkovine, 8. rujna 1264. godine izdao 
bulu Transiturus. U njoj je odredio da 
se svetkovina Tijela Kristova slavi svake 
godine u četvrtak nakon nedjelje Presvetog 
Trojstva, a istovremeno je i odobrio oproste 
vjernicima koji dođu na svetu misu i 
crkvene obrede povodom svetkovine. Ovaj 
obred, koji je po Papinu nalogu sastavio 
crkveni naučitelj sv. Toma Akvinski, smatra 
se jednim od najljepših u Rimskom 
brevijaru.

Papin nasljednik, Klement IV., ponovo je 
naredio slavlje ove svetkovine. No, tek 
za vrijeme stolovanja pape Ivana XXII. 
(1316. – 1334.) ovu su svetkovinu slavili 
s procesijom u kojoj se u pokaznici nosio 
Presveti sakrament. 

Papa Martin V. i papa Eugen IV. odobrili 
su mnoge druge povlastice za sve koji 
sudjeluju u procesiji.



RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

SVETI ANTUN 
ČOVJEK ZA DRUGE!

U utorak, 9. lipnja završavamo pobožnost  13 

utoraka prije blagdana svetog Antuna.

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 8. lipnja
Fortunat, Vilim

UTORAK, 9. lipnja
Efrem, Kolumban, Rikard 
SRIJEDA, 10. lipnja

Bogumil, Dijana, Biserka
 ČETVRTAK, 11. lipnja

PETAK, 12. lipnja

SUBOTA, 13. lipnja

NEDJELJA, 14. lipnja

SVEČANA TRODNEVNICA
(10. – 12. 6.)

• 17.30 sati: Pobožnost sv. Antunu
• 18.00 sati: Sv. Misa i propovijed

Voditelji trodnevnice su:
• vlč. Darko Rac, župnik u Bačincima
• vlč. Andrej Đuriček, župnik u Šabcu

 

BLAGDAN SVETOG ANTUNA
13. 6. 2020.

 

Svete mise su u:
 
• 7.30 sati;
• u 9 i 11 sati su pjevane mise
• Svečanu svetu misu u 18 sati 

predvodi vlč. Ivan Poleto župnik 
iz Jagodine. Uz ovu misu će biti 
blagoslov djece i cvijeća.

Na ovu su proslavu pozvani svi vjernici 
našega grada a posebno štovatelji  sv. 
Antuna, sveca svega svijeta.

Nakon liturgijskog slavlja pozivamo 
sve koji mogu i žele u samostanski 
vrt na osvježenje i druženje.

PROSLAVA BLAGDANA 
SVETOG ANTUNA 
PADOVANSKOG 


