
OBAVIJESTI 
 

 

TIJELOVO je u četvrtak, 19. lipnja. Zapovijedana je svetkovina, 
ujedno je i državni praznik.  
 

TIJELOVSKA PROCESIJA - Nakon mise u Molvama bit će tijelovska 
procesija. Po starom običaju uređujemo sjenice. Iskustvo pokazuje da 
se uvijek isti župljani trude oko ukrašavanja sjenica, dok velika 
većina pasivno promatra druge kako lijepo rade, uređuju i potom 
raspremaju. Pozivamo stoga i ostale da s kojim cvijetkom ili cvjetnim 
loncem i zelenilom dođu i daju svoj doprinos ovoj velikoj svečanosti. 
Treba napraviti 4 sjenice oko crkve po sljedećem rasporedu: (1) 
Marijanska; (2) Konačka, Ključeci; (3) Đurđevačka; (4) Veliko selo.  
Uređenje sjenica započinjemo u 8h ujutro!  U SLUČAJU KIŠE 
PROCESIJA ĆE BITI U CRKVI! 
PRVOPRIČESNICI i DJECA neka na Tijelovo dođu s košaricama s 
laticama cvijeća.  
MISA U GABAJEVOJ GREDI bit će u sljedeću nedjelju u 11h. 
MISA U SLJEDEĆU NEDJELJU U REPAŠU bit će u 9.30h. 
NAPOMENA VEZANA ZA OBRED SPROVODA: Obred sprovoda ili 
ispraćaja naših pokojnih u sebi sadržava više elemenata vrlo bitnih 
za ispovijedanje naše vjere. Prvo: molitva za pokojnikovu dušu; 
Drugo: iskazivanje blizine i kršćanske sućuti ožalošćenima. Osjećamo 
potrebu napomenuti da se u posljednje vrijeme pred mrtvačnicom 
razvija vrlo glasan i na trenutke neprimjeran, neukusan govor i 
žamor. Budući da smo na sprovodu prvenstveno da bismo molili, 
nastojmo upozoriti ljude pristigle s ostalih strana, ali i domaće da 
poštuju naše običaje, a oni su: sveta tišina i molitva u povorci prema 
grobu. “Jer tak je navek bilo pri Molvarcov i Repaščanov, pa tak i 
nek zanavek bo!“ 

DOBROČINITELJI 
 

Molimo za dobročinitelje Crkve i njihove obitelji! 
 

Za Crkvu: Anica Paša, Marijanska 103, 200kn; Za cvijeće sv. Antunu: 
Marta Ivančan, Đurđevačka 54, 200kn. Za slike sv. Ivana Pavla II. i bl. 
Alojzija i za Crkvu: Marija Mađerec, Marijanska 129, 200kn  
 

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 

SVA SI LIJEPA 
 

TJEDNI LISTIĆ ŽUPE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE  
I SVETIŠTA MAJKE BOŽJE MOLVARSKE — MOLVE 
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PRESVETO TROJSTVO (A)  

Iz današnjeg Evanđelja (Iv 3, 16-18)  

 

Nitko nije uzašao 
na nebo doli 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 Jedinorođenca da nijedan koji u 
njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 
 

SANCTA TRINITAS - UNUS DEUS 
PRESVETO TROJSTVO - JEDAN BOG 



Kratka misao uz Evanđelje ... 

Slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. To znači, klanjamo se 
jednome i jedinome Bogu koji živi u tri sobe: Ocu i Sinu i Duhu 
Svetom. Bog nam se objavio u svome stvaranju, u djelu otkupljenja 
i u posvećenju ljudi. U toku povijesti spasenja sve jasnije je bivalo, 
tko je uistinu Bog. Mislimo najprije na Stari savez: tamo je u 
božanskoj pedagogiji bilo posviješćeno ljudima da je samo jedan i 
jedini Bog. On je na osobit način izabrao svoj izraelski narod, i htio 
je da njegovo spasenje konačno dođe do svih naroda.  

S dolaskom Isusa Krista u ovaj svijet Bog se nama ljudima još 
jasnije pokazao: Bog šalje svoga Sina u ovaj svijet; vječni Bog stupa 
u blizi odnos prema nama ljudima; on sam postaje jedan od nas. 
Sin Božji, Isus Krist, rođen je od Djevice Marije kao čovjek. I kad 
Gospodin naš Isus Krist dovrši svoje spasiteljsko djelo na zemlji i 
nakon svoga uskrsnuća bude uzet na nebo, on nam od Oca šalje 
Duha Svetoga, da svi, koji vjeruju, budu ispunjeni njegovom 
ljubavlju. Duh Sveti uvodi nas u svu istinu. U Duhu Svetom 
spoznajemo jednoga i trojstvenog Boga i klanjamo mu se. Mi 
spoznajemo, da je Bog tajna ljubavi. Ljubav nije samoća nego 
zajedništvo. Tako je Bog u samome sebi najviše i najblaženije 
zajedništvo koje postoji. Bog želi da i mi ljudi sudjelujemo u 
njegovoj radosti, i poziva nas da vjerujemo i daruje nam u krštenju 
božanski život. Vječni, trojstveni Bog stanuje u našim srcima; ako 
ljubimo braću i sestre, tada imamo zajedništvo s Bogom, koji je 
"ljubav". (1 Iv 4,8.16). "Ako vidiš ljubav, vidiš Presveto Trojstvo", 
tako to formulira sveti Augustin. 

Stoga možemo kazati: Boga nitko ne može shvatiti, obuhvatiti, a 
ipak nam je blizu. Mi smo u živom jedinstvu s njime, ako čuvamo u 
srcima vjeru, nadu i ljubav i naš život izručimo Bogu. Marija, 
djevica i majka Božja, to je na jedinstven način uzorno živjela. 

Tada primamo sve što trebamo za naš život i što nam služi za 
spasenje. Čovjek nalazi trajnu sreću samo kod Boga koji nas je iz 
ljubavi pozvao na život i koji nas je pozvao na ljubav prema Bogu i 
ljudima. 

 TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje// SK - Sestarska kapela) 
 
 

Nedjelja, 15.6.    PRESVETO TROJSTVO   
M 9.30 h  Za župu i župljane 
R 11.00 h  + Ob. Prečko, Novogradec i Kerečin 
M 19.00 h + Marija i Marica Lodeta 
 
Ponedjeljak, 16.6. Sv. Gvido  
M 19.00 h + Mijo Franjo 
 
Utorak, 17.6.     Sv. Adolf 
M 19.00 h + Petar i Anka Cenkovčan 
 
Srijeda, 18.6.     Sv. Marcel 
M 19.00 h + Katica Gazdek 
 
Četvrtak, 19.6.   TIJELOVO - Zapovijedani blagdan /drž. praznik 
M 10.00 h Za Župu i župljane 
R 11.00 h + Lodeta Marija i Valent Živko 
 
Petak, 20.6.  Sv. Silverije 
M  19.00 h  + Ana Kopričanec i ob.; Bara Žufika 
 
Subota, 21.6.  Sv. Alojzije Gonzaga 
M 19.00 h + Josip Ceković 
    
Nedjelja, 22.6. Sv. Toma More   
R 9.30 h  + Ana i Franjo Krznarić 
M 9.30 h  Za župu i župljane 
Gabajeva Greda 11.00 h  
M 19.00 h + Ob. Kovačić i Šadek 
 

MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU 
 

Neka Ti je slava, čast i hvala. Iz dana u dan želim rasti u vjeri u 
Tebe, Trojedini Bože, Oče, Sine i Duše Sveti.  

Tvojom pomoći želim odbaciti svaku sumnju prema Tebi, jer Ti 
si čista Ljubav koja mi želi sve najbolje. 


