
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 5. veljače do 11. veljače 2018. 

 5. veljače, ponedjeljak 

 sv. Agata, dj. i muč. 

 

sv. misa u 8 sati 

+ Agata Posavec 

 6. veljače, utorak 

 sv. Pavao Miki i drugovi, 

   mučenici iz Nagasakija  

sv. misa u 18,30 sati     

+pok. iz obit. Živković, +Ana, Joso i Ante 

Gavranović, +Silva Dencler,  –  na nakanu 

 

  7. veljače, srijeda 

 bl. papa Pio IX. 
sv. misa u 18,30 sati  

+Josip, Katarina i Dragutin Grden,  

+Vinko i   Ruža Zdenčar 

 

  8. veljače, četvrtak  

 sv. Jeronim Emiliani 
sv. misa u 18,30 sati 

+pok. iz obit. Banić i Šilović   

 

   9. veljače, petak  

 sv. Skolastika, djevica  
sv. misa u 18,30 sati   
+Momir i Ljubomir Jelavić, +Josip Radmilović,  

+Mijo i Ljuba Ceković, +Ivan Stanković,  

+Bojana Lisac 
 

  10. veljače, subota 

   bl. Alojzije Stepinac, 

   biskup i mučenik 

sv. misa u 8 sati 

+Ante Markić 

 

 11. veljače, nedjelja  
 

    Šesta nedjelja    

     kroz godinu 

  Gospa Lurdska 

sv. misa u 9 sati    + Marija i Gabrijel Bratković 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Štefanija i Stjepan Milić 

PROSLAVA STEPINČEVA U ZAGREBAČKOJ KATEDRALI 2018. GODINE 

Ove godine navršava se 20. obljetnica od proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Stoga će u subotu 10. veljače 2018. godine, u 19 sati, 

kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, predvoditi središnje euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali. U euharistijskom slavlju posebno 

želimo zahvaliti Gospodinu za dar Blaženika našemu hrvatskom narodu te moliti za njegovu skoru kanonizaciju. Ovim svečanim euharistijskim 

slavljem zaključit će se peto i posljednje sinodsko zasjedanje, uz iskazivanje zahvalnosti Gospodinu za dar Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. 

Molit ćemo i da plodovi Sinode – produbljivanjem crkvenog zajedništva i boljim upoznavanjem otajstva Crkve –  budu vidljivi u našoj nadbiskupiji.   

               Pozivaju se vjernici župe Tijela Kristova u Sopotu da u subotu, 10. veljače, dođu u našu katedralu i sudjeluju u euharistijskom slavlju!  
                                                                                                                                                                                               www.zupa-tijela-kristova.hr     

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC VELJAČU 

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

 Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 4. veljače. 

 U srijedu, 7. veljače, u 19 sati održat će se sastanak s roditeljima 

prvopričesnika te sastanak s roditeljima  krizmanika u 20 sati. 

Pozivamo roditelje prvopričesnika i krizmanika da dođu na 

sastanak!   

 Susret Biblijske grupe, tema: Spoznanje, pokajanje i oproštenje, 

nakon večernje svete mise u srijedu, 7. veljače.  

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje 

svete mise u četvrtak, 8. veljače. 

 U nedjelju, 11. veljače, 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. 

 U nedjelju, 11. veljače, 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 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. 

 NAJAVA: Duhovna obnova u našoj župi od ponedjeljka 12. do 

srijede 14. veljače, u 18,30 sati. Duhovnu obnovu vodit će vlč. 

Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnoga ureda Zagrebačke 

nadbiskupije. Ovom trodnevnicom želimo se duhovno pripremiti za 

milosno i pokorničko vrijeme korizme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


