RASPORED SVETIH MISA
od 22 do 28. siječnja 2018.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SIJEČANJ

22. siječnja, ponedjeljak
sv. Vinko, đakon i muč.

sv. misa u 8 sati
+Josip Laća

23. siječnja, utorak
Emerencijana, Ema,

sv. misa u 18,30 sati
+Marko Koprtla i svi pok. iz obit.Koprtla, +Evica
Tomšić, +Mato Pribanić, + Ivan Mlinac, +Marija
Puškarić, +Bernard i Franciska Grošl,
+Ivka Kokolić i pok. iz obit. Blažičko,
– na nakanu: za obitelj
sv. misa u 18,30 sati
+Vinko Španjol
sv. misa u 18,30 sati
+pok iz obit. Pek, Tenšek i Švigir
sv. misa u 18,30 sati
+Terezija Vučinović, +Marija Hohnjec, +Štefica
Kunštek, +Branko Žalec, +Ana Biondić, +Mirjana
Božić, +Marija Šarić, +Joso i Manda Kasumović,
+Đurđica Kolar, +Josip Bačak, +Izidor Briški,
+Mato, Anica i Branka Čilić i Martin Nađ,
– na nakanu: na čast Presvetomu Srcu Isusovu
sv. misa u 8 sati
+ Valerija Gmazel
sv. misa u 9 sati + Josip Medvarić, + Ivka
Novačić i +Marija Kušnjačić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + pok. iz obit. Nikole
Orešković

24. siječnja, srijeda
sv. Franjo Saleški
25. siječnja, četvrtak
Obraćenje sv. Pavla
26. siječnja, petak
sv. Timotej i Tito

27. siječnja, subota
sv. Angela Merici
28. siječnja, nedjelja

Četvrta nedjelja
kroz godinu

• Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
• Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 21.
siječnja.
• Susret Biblijske grupe, tema: Poučavao ih je kao onaj koji
ima vlast, nakon večernje svete mise u srijedu, 24.
siječnja.
• Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije
večernje svete mise u četvrtak 25. siječnja.
• Susret hrvatskih branitelja u četvrtak, 25. siječnja u 19,30.
• U siječnju crkvu čiste župljani iz Šenove ulice u Sopotu.
• U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana i dr.

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – DUHOVNA MISAO

Na početku Markova evanđelja, već u prvom poglavlju Isus nas poziva: „Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1, 15). Grčka riječ evanđelje
(euangélion) znači radosna vijest, to je ono što Isus želi da prihvatimo i vjerujemo i da po tome živimo. A vjerovati evanđelju možemo na tri
načina: vjerovati glavom, tj. tako da o evanđelju razmišljamo i o njemu razgovaramo sa svima ili barem s bližnjima. Zatim, vjerovati evanđelju
možemo i srcem, tj. tako da dopustimo evanđelju da dotakne naše srce i pokrene naše korake prema Bogu i drugima. I treće, vjerovati evanđelju
možemo rukama. Vjerovati rukama znači – pretvarati poruku evanđelja u djela ljubavi i milosrđa.
www.zupa-tijela-kristova.hr

