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PRESVETO TROJSTVO - (A) 

Iz današnjeg Evanđelja (Iv 3, 16-18)  
 

Nitko nije uzašao na nebodoli onaj koji siđe s neba, 
Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u 

pustinji tako ima biti 
podignut Sin Čovječji 
da svaki koji vjeruje, 
u njemu ima život 
vječni. Uistinu, Bog je 
tako ljubio svijet te je 
dao svoga Sina Jedi-
norođenca da nije-
dan koji u njega vje-
ruje ne propadne, 
nego da ima život 
vječni. 
 

Riječ Gospodnja. 



Kratka misao uz svetkovinu Presvetoga Trojstva 
 

Stvoreni smo na sliku Presvetoga Trojstva. Samo nas ljubav može 
učiniti sretnima, budući da živimo u odnosu prema nekome i živi-
mo da bismo ljubili i bili ljubljeni. Može se reći da čovjek u svom 
“genomu” nosi zapisan trag Presvetoga Trojstva, Boga ljubavi. Bla-
žena Djevica Marija u svojoj je poniznosti bila službenica božanske 
ljubavi, koja je prihvatila volju Božju i začela Sina po djelovanju 
Duha Svetoga. U njoj je Svemogući stvorio hram sebe dostojan. Ona 
je slika Crkve, otajstvo zajedništva za sve ljude.   

PRESVETO TROJSTVO 
 

Trojstvo ili Presveto Trojstvo je u kršćanstvu naziv za Boga kojim 
se želi naglasiti nauk da je on jedan, a istovremeno se sastoji od tri 
osobe: Oca, Sina i Duha Svetoga. To je jedna od temeljnih istina krš-
ćanstva. 
Bog kao Presveto Trojstvo, objavio se prilikom Isusova krštenja na 
rijeci Jordan: "Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, 
rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput golu-
ba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva mili-
na! (Lk 3,21-22)" 

Iako postoje zajed-
nice koje sebe smat-
raju kršćanskima i 
nemaju ovaj nauk 
(npr. Jehovini svje-
doci), većina kršćan-
skih crkava vjeru u 
Trojstvo drže defini-
cijom kršćanstva: 
kršćanin je onaj tko 
vjeruje u Presveto 
Trojstvo i tko je krš-
ten u ime Oca i Sina 
i Duha Svetoga. 



TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje//  
SK - Sestarska kapela) 
 
PRESVETO TROJSTVO,  19.6.   
M 9.30 h za župu i župljane 
R 11 h  Dora i Mato Kozolić i roditelji  
M 19 h  Na čast sv. Antunu 
 
Ponedjeljak, 20.6. —  Sv. Margareta 
M 19 h  + roditelji i braća Ceković 
 

Utorak, 21.6. —  Sv. Alojzije Gonzaga 
M 19 h   + Martin i Željko Krznarić; Emica Hontić 
 

Srijeda, 22.6. —  Sv. Paulin 
M 19 h  + Ivan Hontić i roditelji; + ob. Tot 

 
Četvrtak, 23.6. —  TIJELOVO 
M 10 h  + Marica i Mijo Peti 
   TIJELOVSKA PROCESIJA 
R 11 h  + Marija i Stjepan Halaček i roditelji 
 

Petak, 24.6. —  Rođenje Ivana Krstitelja 
M 19 h   + ob. Sabolek i Pavliš 
 
 

Subota, 25.6. — Sv. Maksim 
Gabajeva Greda  11h (Godišnja misa) 
M 16.30 h  VJENČANJE: Mirko Ištuk i Ana Kolar 
M 19 h  + Ivan i Marta Sabolek i roditelji; ob. Pavliš 
 
 

13. NEDJELJA KROZ GODINU,  26.6.   
M 11 h ZAHVALNICA o 25. obljetnici svećeništva o. ĐURE HONTIĆA 
R (kod kapelice) 11 h + Valent Tot i roditelji  
M 19 h  + Marijan i Zvonimir Belavić 

 
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ 
Kršćansku ženidbu žele sklopiti Mirko Ištuk, sin Anđelka i Danice r. Kovac 
iz Bjelovara i Ana Kolar, kći Marijana i Anđelke r. Sulimanec iz Molvi. Vjen-
čanje će biti 25. lipnja 2011 u Molvama. 



OSTALE OBAVIJESTI 
TIJELOVO 
U četvrtak je zapovijedana svetkovina Tijelova. Svečana misa u župnoj crk-
vi je u 10 sati, a nakon nje bit će euharistijska procesija. 
Podsjećam da treba napraviti 4 sjenice oko crkve po sljedećem rasporedu: 
(1) Marijanska; (2) Konačka, Ključeci; (3) Đurđevačka; (4) Veliko selo. Sje-
nice se rade na uobičajenim mjestima. Svi voljni pripomoći više su nego 
dobrodošli.  Ovogodišnji prvopričesnici  sudjelovat će u procesiji pa neka ih 
roditelji doprate i donesu latice cvijeća za posipanje procesijskog puta.  
SASTANAK FSR-a 
Danas, u 14 sati u našem samostanu bit će sastanak FSR-a 
SREBRNI SVEĆENIČKI JUBILEJ O. ĐURE HONTIĆA 
U sljedeću nedjelju 26. lipnja 2011. svečanom svetom misom u 11 sati o. 
Đuro Hontić, naš župljanin, sada na službi u Vatikanu, zahvalit će Gospodi-
nu za 25. godina služenja u svećeništvu.  
IZLET NAŠIH PJEVAČA 
Naši zboraši iz Molvi i Repaša u srijedu, 22.06. odlaze na zajednički izlet. 
Posjetit ćemo novoutemeljene biskupije Bjelovar i Sisak, kao i grad Čazmu. 
Polazak je u 7.30 ispred župne crkve. 
SLOVENSKO – HRVATSKO HODOČAŠĆE  
na Ptujsku Goru u Svetište Marije Zavetnice bit će u subotu, 2. srpnja 
2011. I naša župa hodočasti. Svi koji žele mogu se prijaviti u župnom ure-
du. Plakat imate na oglasnoj ploči. Putujemo autobusom. 
OBNOVA KAPELICE MAJKE BOŽJE 
Započeli smo uređenjem Kapelice Majke Božje. Potičem vjernike, koji su u 
mogućnosti da svojim darovima pripomognu uređenje kapelice, kako bi se 
ona što prije ponovno stavila u funkciju. 
SAKUPLJANJE DAROVA ZA SESTRE I ZVONARE 
U četvrtak, 16. lipnja 2011. članovi Ekonomskog vijeća naše župe otvorili 
su kuverte s darovima za sestre i zvonarinu. Hvala svima koji su do sada 
dali svoj dar. Sa skupljanjem nastavljamo i dalje. U sljedeću nedjelju objavit 
ćemo popis obitelji koje su dale svoj dar.  

DOBROČINITELJI 
Za crkvu: Ob. Lodeta, Đurđevačka 72, 100kn; Ob. Rumek, Levača 179, 400kn; Mato Ištvan, 
Repaš 79, 200kn; Ob. Vedriš, Marijanska 7, 50kn za listić; Za obnovu kapelice MB: N.N. 500 
€; Ob. Martina Hontića 1000kn i 200kn za listić; Ivan Gregurić, Virovska 10, 100€. 

Molimo za dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 
 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21, Molve; (Tel./Faks. 048/892-103);  
www.zupa-molve.com  - E-mail: info@zupa-molve.com    

Odgovara: o. Tomislav Glavnik, župnik 


