
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 5. ožujka do 11. ožujka 2018. 

5. ožujka, ponedjeljak 

 Teofil, Lucije, Hadrijan 
 

sv. misa u 8 sati 

 

 6. ožujka, utorak 

 Ruža, Marcijan 

 

sv. misa u 18,30 sati     
+Tona I Ružica Varnica, +pok. iz obit. Jandrić, 

Bogunović, Jungwirt i Katić, +pok. iz obit. Šute i 

Filipović, +Antun Vorgić, +Julijana Mirković, 

+Darko Burić, -za zadravlje 
  

  7. ožujka, srijeda 

 Perpetua i Felicita 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+pok. iz obit. Mužic i Žarković 

  8. ožujka, četvrtak  

sv. Ivan od Boga 
sv. misa u 18,30 sati 

+Ivan Dizdar 
 

   9. ožujka, petak  

 sv. Franciska Rimska 

 

sv. misa u 18,30 sati   
+Janja, Antun i Gabrijela Jurinac, +Antun i 

Marija Piščević, +Petar Horvat, +Julijana i 

Aleksandar Vodal, +Ana Horvat 
 

  10. ožujka, subota 

  Emil, Makarije    
sv. misa u 8 sati  

+ Mara i Šimun Bradić 

 11. ožujka, nedjelja  
 

            ČETVRTA    

         KORIZMENA 

           NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati    +pok. iz obit. Martinović i  

                                Kumer 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +pok. iz obit. Ljubić 

 

MOLITVA SVETOM KRIŽU 
O, sveti križu, na kom je raspeta Ljubav srca mojega, Premilosrdni moj Gospodin! 

Uzdižem pogled Tebi i vapijem: Spasi me! 

Neka čavli što probodoše ruke i noge moga Spasitelja, razapnu sve grijehe i zloće što ih učinih protiv Ljubavi i protiv svoga bližnjega. 

Raskajana srca i lica oblivena suzama, razapinjem svoju oholost da uskrsne na poniznost, svoju škrtost da uskrsne na sebedarje i dobrohotnost; razapinjem bludnost da 

uskrsne na čistoću srca, duše i tijela, neumjerenost da uskrsne na suzdržanost; razapinjem zavist i srditost da uskrsne na ljubav, lijenost da uskrsne na gorljivost! 

O, sveti Križu, daj mi po Tebi zaslužiti Vječnost! 

Amen 

 
www.zupa-tijela-kristova.hr 

 

 

 

          ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC OŽUJAK 

 

 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: Biti zahvalan nakon večernje svete 

mise u srijedu, 7. ožujka. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svete mise u četvrtak, 8. ožujka.  

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju, 

11, ožujka. 

 U ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice u Sopotu. 

 Od 1. ožujka upisujemo misne nakane za travanj, svibanj i lipanj 

mjesec. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas  Koncila, MAK, 

Živo vrelo, Kana i dr. 
 

 

 

 

 

 


