RASPORED SVETIH MISA
od 19. veljače do 25. veljače 2018.
19 . veljače, ponedjeljak
Konrad, Rajko, Blago

sv. misa u 8 sati
+ Jela, Ante i Mara Jurišić

20. veljače, utorak
sv. Jacinta i Franjo,
fatimski vidioci

sv. misa u 18,30 sati
+Pero Alvir, +Stjepan i Ljubica Vilić, +Božo i
Petar Bošnjak, +Đuro Hinek

21. veljače, srijeda
sv. Petar Damjani,
biskup i crkveni naučitelj
22. veljače, četvrtak
KATEDRA SV. PETRA
APOSTOLA
23. veljače, petak
sv. Polikarp,
biskup i mučenik
24. veljače, subota
Montan, Goran
GODIŠNJE ŽUPNO
KLANJANJE
25. veljače, nedjelja

sv. misa u 18,30 sati
+Silvestar i Ana te pok. iz obit. Jurišić
sv. misa u 18,30 sati
+Adrijan Ostrihon
sv. misa u 18,30 sati
+Mara, Jure i Marko Brkljačić, +Anđa, Stjepan i
pok. iz obit. Bakula, +Anđa Jezidžić
sv. misa u 8 sati, izlaganje Presvetoga
Oltarskoga Sakramenta
sv. misa u 18,30 sati, završetak klanjanja

sv. misa u 9 sati +Zdravka Martinović
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu
DRUGA KORIZMENA sv. misa u 18,30 sati – na nakanu, u zahvalu
NEDJELJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC VELJAČU
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 U korizmi svakog utorka i petka pobožnost Križnoga puta u 18 sati,
tj. prije večernje svete mise.
 Susret Biblijske grupe, tema: Molitva za drugoga, nakon večernje
svete mise u srijedu, 21. veljače.
 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje
svete mise u četvrtak, 22. veljače.
 Godišnje župno klanjanje u subotu, 24. veljače. Sveta misa u 8 sati i
izlaganje Presvetoga Oltarskoga Sakramenta. Naše ćemo župno
klanjanje završiti svetom misom u 18,30 sati. Molim one župljane
koji na klanjanje mogu doći u bilo koje vrijeme tijekom dana –
da dođu prema vremenu naznačenu s obzirom na ulice u kojima
stanuju. Raspored klanjanja može se vidjeti na mrežnima
stranicama naše župe ili na oglasnoj ploči u crkvenom dvorištu.
 Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 25. veljače.
 Slijedeće nedjelje, 25. veljače, tijekom svete mise u 11 sati
predstavit ćemo župnoj zajednici naše ovogodišnje krizmanike.
 U veljači crkvu čiste župljani iz ulice Milovana Kovačevića u
Sopotu.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana i dr.

RASPORED ŽUPNOGA KLANJANJA U SUBOTU, 24. VELJAČE 2018.
Od 8 do 9 sati: Ehrlichova
Od 9 do 10 sati: Šenova
Od 10 do 11 sati: Milovana Kovačevića
Od 11 do 12 sati: Zemljakova
Od 12 do 13 sati: Viktora Kovačića

Od 13 do 14, sati: Ostrogovićeva, Pičmanova, Potočnjakova
Od 14 do 15 sati: Turinina
Od 15 do 16 sati: I. Šibla, SR Njemačke, B. Bušića
Od 16 do 17 sati: K. Kantoci, Stonska, V. Bakića, E. Murtića, D.Tomljanovića
Od 17 do 18,30 sati: Biblijska grupa, Obiteljska zajednica, mladi, župni zbor

U 18,30 sati: završetak klanjanja i sveta misa.
Vrijeme klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom najveći je dar koji možemo dati sebi: duši, duhu i tijelu.
www.zupa-tijela-kristova.hr

