RASPORED SVETIH MISA
od 16. travnja do 22. travnja 2018.

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC TRAVANJ

16. travnja, ponedjeljak
Benedikt, Bernardica

sv. misa u 8 sati
+ pok. iz obit. Žnidar

17. travnja, utorak
Šimun, Inocent, Ilija

sv. misa u 18,30 sati
+Ivan i Kata Biljinovac

18. travnja, srijeda
Euzebije, Atanazija

sv. misa u 18,30 sati
+ Stjepan Cipriš

 Susret Biblijske grupe, tema: Pavlove upute prvim Crkvama,

19. travnja, četvrtak

sv. misa u 18,30 sati
– na nakanu

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom,

Marta, Leon, Berta
20. travnja, petak
Anicet, Marcijan

Anzelmo, Konrad

sv. misa u 18,30 sati
+ Šima i Marko Kožul, +Ivo i Mara Gavranović, +
Josipa Žalec, +Izidor Briški i Đurđica Kolar, +Marko
i Luca Lacić, + Josip Bacak,
sv. misa u 8 sati
+ Euzebije i Dobrila Ljuba

22. travnja, nedjelja

sv. misa u 9 sati

21. ožujka, subota

ČETVRTA VAZMENA
NEDJELJA

+ Marija Antunović i Mirko
Boban
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Đuro, Milan i Lojzika Bučec

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,
15. travnja.

nakon večernje svete mise u srijedu, 18. travnja.

poslije večernje svete mise u četvrtak, 19. travnja.
 U travnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice u Sopotu.
 Tradicionalno hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije
bit će u nedjelju, 22. travnja.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo, Kana i dr.

HODOČAŠĆE MLADIH U ZAGREBAČKU PRVOSTOLNICU
Mladi Zagrebačke nadbiskupije okupit će se na tradicionalnom hodočašću u zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju Dobroga Pastira, 22. travnja 2018.
Budući da je ta nedjelja i Dan duhovnih zvanja, program u katedrali započinje sati euharistijskim klanjanjem u 17,30. Potom će, u 19 sati, nadbiskup
zagrebački, kardinal Josip Bozanić predvoditi euharistijsko slavlje. Po svršetku svete mise, slavlje će se nastaviti koncertom u Nadbiskupskom
bogoslovnom sjemeništu.
Potičemo i pozivamo sve mlade župljane da i oni hodočaste u zagrebačku prvostolnicu i zahvaljuju za primljene darove i milosti u Godini sv.
Josipa te u godini spomena dviju obljetnica kardinala Stepinca: 120. obljetnice rođenja (8. svibnja 1898.) i 20. obljetnice beatifikacije (3. listopada 1998.).
Neka sv. Josip i bl. Alojzije Stepinac, nebeski zaštitnici hrvatskoga naroda, nadahnjuju i vode naše mlade u životnom kršćanskom hodu.
www. zupa-tijela-kristova.hr

