
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 12. ožujka do 18. ožujka 2018. 

12. ožujka, ponedjeljak 

 Bernard, Maksimilijan 
 

sv. misa u 8 sati 

+Josip Franjo i Danijel Vilić 

 13. ožujka, utorak 

 Patricija, Sabina, 

Rozalija 

 

sv. misa u 18,30 sati     
+Igor Kruc,+Roža, Mica, Ana, Marija i Ruža, 

+Josip Borko, +Dragica i Josip Kapucija, 

+Stjepan i Janica Kondres, +Antun, Paula i Štefica 

Ikasović, +Franjo i Franica Ban, +Jadranka 

Filipović, +za duše u čistilištu 
  

  14. ožujka, srijeda 

 Matilda, Milijana, Borka 
 

sv. misa u 18,30 sati  

- na nakanu u zahvalu 

  15. ožujka, četvrtak  

Zaharija, Ljudevit, Veljko 
sv. misa u 18,30 sati 

+Franjo, Franka, Petar i Mate Mlinarić 
 

   16. ožujka, petak  

 Hilarije, Julijan, 

Euzebije 

 

sv. misa u 18,30 sati   
+Milan Žalec, +Vlasta Bauer-Sloboda, +Kata 

Bogunović, Tea i Eva Jandrić, +Enia Jungwirta, 

+Mato Ivančić, +Francesko Glasnović, +Đuro 

Šokičić, +Marija i Krešimir Hunski, +Mladen 

Dulibić, Ivanka Rak i pok iz obit. Relja, 

pok. iz obit. Živković, +Marija Vukman, 

 +Štefica Markač,+Jadranka Filipović 

  17. ožujka, subota 

  Patrik, Patricija  
sv. misa u 8 sati  

+ Josip, Ivan i Ana Medvarić,  

Josip Novačić i Josip Biljan 

 18. ožujka, nedjelja  

                PETA   

         KORIZMENA 

           NEDJELJA 

sv. misa u 9 sati +Ruža i Vinko Zdenčar,  

+Dragutin i Katarina Grden           

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Manda i Pejo Brekali 

 

MOLITVA SVETOMU KRIŽU 
O Križu, slatki Križu, Ti si mi vjeran drug. Ti si me pomagao i nadahnuo, Ti si me krijepio i ponukao da idem pravim putom. 

O Križu, budi uvijek sa mnom. O Križu sveti, daj da Te ja nosim u svom srcu i da Te nasljedujem.       

Miroslav Bulešić , svjedok vjere (Vjekoslav Milovan) 

www.zupa-tijela-kristova.hr 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC OŽUJAK 

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

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju, 

11. ožujka. 

 U korizmi je svakoga utorka i petka pobožnost Križnoga puta  

u 18 sati, tj. prije večernje svete mise. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Ići za Isusom, nakon večernje svete 

mise u srijedu, 14. ožujka. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svete mise u četvrtak, 15. ožujka.  

 Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 18. ožujka. 

 Obitelji koje imaju bolesna i nemoćna člana molimo da obavijeste 

župni ured, kako bi ga svećenik pohodio prije Uskrsa i podijelio 

svete sakramente ispovijedi i pričesti. 

 U vrijeme korizme prikupljamo nepokvarljivu hranu i higijenske 

potrepštine za siromašne obitelji u našoj župi. Hranu možete 

ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od ulaza u crkvu. 

 U nedjelju, 18. ožujka, nakon svete mise članovi župnoga Caritasa 

ponudit će kolače, a prihod darovan za kolače namijenjen je 

siromašnim obiteljima u našoj župi. 

 U ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice u Sopotu. 

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

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

 Župna uskrsna ispovijed bit će u petak, 23. ožujka, u 19,30 sati. 

 

 

 

 

 

 


