RASPORED SVETIH MISA
od 19. ožujka do 25. ožujka 2018.
19. ožujka, ponedjeljak
SV. JOSIP,
zaručnik
Blažene Djevice Marije

20. ožujka, utorak
Klaudija, Dionizije

sv. misa u 18,30 sati
+Marija, Josip i Mato Gmaz,+Josip Laća,+Josip i
Ruža Oremović,+Josip Dermišek,+Josip i Marija
Jurina,+Josip Graberski, +Josip Perić,+Ana i
Zdravko Barlafa,+Krešimir Rupert,+Josip i Barbara
Matošec,+Josip Franjo i Danijel Vilić,+Josip
Regvar,+Manda i Nikola Pavičić,+Josip Kirinčić
sv. misa u 18,30 sati
+Grgo i Anica Pažin, +Mila Lukić i pok. iz obit.
Matić, +Josip Devčić, +Marija i Josip Drglin,
+Marija, Josip, Ljiljana i Petar,
+Ana i Ivan Vučetić,+Milan i Julka Rajković,
+za duše u čistilištu,–na čast Blažene Djevice Marije

21. ožujka, srijeda
Kristijan, Vesna

sv. misa u 18,30 sati
+Zora i Tomislav Boban

22. ožujka, četvrtak
Leonarda, Oktavijan

sv. misa u 18,30 sati
+Marija Markić

23. ožujka, petak
Turbije, Oton, Rebeka

sv. misa u 18,30 sati
+Ruža i Ivan Štuhec, +pok. iz obit. Žnidar,
+pok. iz obit. Graberski i Mahnet,
+Marko i Tihomir Golubić i svi pok. iz obit.,
+Filip Plazonić, –na čast pet rana Isusovih
sv. misa u 8 sati
– na čast bl. Alojzija Stepinca
sv. misa u 9 sati +Barica
sv. misa u 11 sati – za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati +Srećko Jušić, Dumica i
Vinko

24. ožujka, subota
Katarina Š; Latin
25. ožujka, nedjelja
NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE –
CVJETNICA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC OŽUJAK
















Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
Susret mladih, nakon večernje svete mise u nedjelju, 18. ožujka.
U ponedjeljak, 19. ožujka Crkva slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika
Blažene Djevice Marije. Svetom misom u 18,30 sati zaključit ćemo
Godinu svetoga Josipa u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
U korizmi je svakoga utorka i petka pobožnost Križnoga puta
u 18 sati, tj. prije večernje svete mise.
Susret Biblijske grupe, tema: Iskustvo muke Kristove, nakon večernje
svete mise u srijedu, 21. ožujka.
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje
svete mise u četvrtak, 22. ožujka.
U petak, 23. ožujka, župna je uskrsna ispovijed u 19,30 sati.
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.
Do Cvjetnice 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 ožujku crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice u Sopotu.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana i dr.
U nedjelju je Cvjetnica ili Nedjelja muke Gospodnje. Na početku svake
svete mise bit će blagoslov maslinovih grančica. Maslinove grančice
moći ćete uzeti, prije početka svake svete mise, ispred naše crkve.
Prihod od maslinovih grančica namijenjen je nadbiskupijskomu i
župnomu Caritasu.

POZIVAMO VAS NA PREDAVANJE DR. STJEPANA ŠTERCA
Dr. Stjepan Šterc, jedan od vodećih hrvatskih demografa održat će predavanje u crkvi Tijela Kristova u Sopotu u srijedu, 21. ožujka, u 19 sati.
Tema je predavanja Demografski razvitak (slom ) Hrvatske.
www.zupa-tijela-kristova.hr

