
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 12. veljače do 18. veljače 2018. 

12 . veljače, ponedjeljak 

 Melecije, Zvonimir 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Zlatko, Gena i Marija Sinovčić,                   

+Nada Mađarević 

 13. veljače, utorak 

 sv. Katarina Ricci,    

     redovnica 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+Etelka i Ivan Paver, +Vera Paver,+Franca i 

Franjo Štifter, +Berislav Džebić, +Gojko Sušac, 

+Josip Franjo i Danijel Vilić, +Doroteja i Anton 

Matković, +Ankica Petričec, + Senka Skračić, 

+Žaneta i Antun Kokol 
 

  14. veljače, srijeda 

PEPELNICA 

– ČISTA SRIJEDA, 
Valentin 

sv. misa u 18,30 sati  

+Mara, Mato i Ružica Delija  

  15. veljače, četvrtak  

 Faust, Klaudije, Vitomir 
sv. misa u 18,30 sati 

+Ana Jakelić  
 

   16. veljače, petak  

 Julijana, Julka, Samuel  
sv. misa u 18,30 sati   
+Vinko Sabolić, +Vladimir Tisaj, +pok. iz obit. 

Čižmar i Petrović, +Darko i Dragutin Klarić, 

+Branko Makar 

  17. veljače, subota 

sv.Utemeljitelji Reda 

slugu BDM 

sv. misa u 8 sati 

– na nakanu   

 18. veljače, nedjelja  
 

   PRVA KORIZMENA 

       NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati    +Ivica Benaković, Julka i Mile   

                                 Vranić 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Dragutin Rukavec 

DUHOVNA OBNOVA U NAŠOJ ŽUPI 
 

Trodnevna duhovna obnova u našoj župi bit će od ponedjeljka do srijede (12.  – 14. veljače), svaku večer u 18,30 sati. 

                                       Duhovnu obnovu vodit će vlč. Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnoga ureda Zagrebačke nadbiskupije. 

                               Ovom duhovnom pripravom želimo se duhovno pripremiti za milosno i pokorničko vrijeme korizme. 

                                                                                           Dođi i ojačaj svoju vjeru u Isusa Krista!  
www.zupa-tijela-kristova.hr     

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC VELJAČU 

 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 U ponedjeljak, 12. veljače, zbog duhovne obnove u našoj župi sveta 

je misa u 18,30 sati. 

 Ove nedjelje, 11. veljače, blagdan je Gospe Lurdske i obilježava se  

Dan bolesnika. Podjela bolesničkoga  pomazanje starijim i bolesnim 

osobama bit će na koncu svete mise u 9 sati. Na drugim misama ne 

će biti podjele bolesničkoga pomazanja. A za vrijeme svete mise u 

18,30 bit će obnova bračnih zavjeta. Pozivamo bračne parove da 

dođu na svetu misu i obnove svoje bračne zavjete. 

 U srijedu, 14. veljače, Pepelnica je ili Čista srijeda. Nakon homilije 

bit će blagoslov i obred pepeljenja. Na Pepelnicu ili Čistu srijedu 

obavezan je post i nemrs za vjernike od 18. do 60. godine starosti.   

Za naše mlade od 14. do 18. godine starosti obavezan je nemrs. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje 

svete mise u četvrtak, 15. veljače.  

 U petak, 16. veljače, pobožnost Križnog puta počinje u 18 sati, tj.  

prije večernje svete mise.  

 Slijedeće nedjelje, 18. veljače, tijekom svete mise u 9 sati predstavit 

ćemo župnoj zajednici naše ovogodišnje  prvopričesnike. 

 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. 
 

 

 

 

 

 


