RASPORED SVETIH MISA
od 26. veljače do 4. ožujka 2018.
26. veljače, ponedjeljak
Aleksandar, Branimir

sv. misa u 8 sati
+Josipa, Ivan, Zvonko i Zdenka Zimić

27. veljače, utorak
Donat, Gabrijel

sv. misa u 18,30 sati
+Bruno Glamuzina, +Stjepan i Grgica Adžić,
+Dragica Keča, +Mario Kulaš,
+Spomenka i Ivan Slaviček, – na nakanu

28. veljače, srijeda
Roman, Bogoljub

sv. misa u 18,30 sati

1. ožujka, četvrtak
Jadranko, Albin, Feliks

sv. misa u 18,30 sati
+Marjan Šarić

2. ožujka, petak
Iskra, Ines, Čedomil

sv. misa u 18,30 sati
+Ana i Ivan Lončar i svi pok iz obit.
+ Stjepan Radonić i svi pok iz obit.
+Edvard i Agata Tkalec
sv. misa u 8 sati
+ Slavica Tomičić

3. ožujka, subota
Marin, Marinko
4. ožujka, nedjelja
TREĆA KORIZMENA
NEDJELJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESECE
VELJAČU I OŽUJAK
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 25. veljače.
 U korizmi svakog utorka i petka pobožnost Križnoga puta
u 18 sati, tj. prije večernje svete mise.
 Susret Biblijske grupe, nakon večernje svete mise u srijedu,
28. veljače.
 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije
večernje svete mise u četvrtak, 1. ožujka.
 Petak, 2. ožujka, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed
od 17,30 do 18 sati.
 U ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice u Sopotu.
 Sljedeće nedjelje, 4. ožujka na svim svetim misama prikupljat
ćemo novčane priloge za pomoć Crkvi u Bosni i Hercegovini.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo, Kana i dr.

sv. misa u 9 sati +Stjepan Kranjec
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati – na nakanu, za obitelj

TJEDAN SOLIDARNOSTI I ZAJEDNIŠTVA S CRKVOM I LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
Odlukom biskupa Hrvatske biskupske konferencije Hrvatski Caritas u tjednu između druge i treće korizmene nedjelje
(od 26. veljače do 4. ožujka 2018.), pokreće naše korizmeno djelovanje „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“,
i to već dvanaest godina zaredom.
Misao vodilja toga je djelovanja – Da ne ohladi ljubav mnogih (usp. Mt 24, 12).
Svoj dar za Crkvu u Bosni i Hercegovini možemo dati sljedeće nedjelje na svakoj svetoj misi u našoj crkvi.
www.zupa-tijela-kristova.hr

