
RASPORED SVETIH MISA 

od 9. travnja do 15. travnja 2018. 

9. travnja, ponedjeljak 

      Blagovijest –  
Navještenje Gospodinovo 

 

sv. misa u 8 sati   

+ pok. iz obit. Degiacinto 

 

 10. travnja, utorak 

 Apolonija, Sunčica 

 

sv. misa u 18,30 sati     

+Marinka i Ivica Gizdić, +Ana i Marin Benkus, 

+Siniša Malčec, +pok. iz obit. Jane Kušan, +pok. 

iz obit. Prskalo i Sesar, +Šimun, Šima, Ivan i 

Lucija, +Anđa, Dragica, Žarko i Miljenko, + za 

duše u čistilištu, na nakanu – Bogu u zahvalu, – na 

čast Blažene Djevice Marije i sv. Ivana Pavla II.  
  

  11. travnja, srijeda 

 Stanislav, Izak, Filip 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+Barbara i Drago Čubrić 

  12. travnja, četvrtak  

   Sofija, Julija 
sv. misa u 18,30 sati 

+Nikola i Tomislav Lukinić 
 

   13. travnja, petak  

  Martin I., Ida 
 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Drago, Ivo i Sofija Matijević, +Vlatka Lazar, 

+Marijan Gašparac 

  14. ožujka, subota 

Valerijan, Maksim 
sv. misa u 8 sati 

+Josip Franjo i Danijel Vilić 

 15. travnja, nedjelja  

 

TREĆA VAZMENA 

NEDJELJA 
 

 

sv. misa u 9 sati          + Josip Dermišek     

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC TRAVANJ 

 

 

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

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,      

8. travnja. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Život prve Crkve,  nakon večernje 

svete mise u srijedu, 11. travnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje 

svete mise u četvrtak, 12. travnja. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,               

15. travnja. 

 U travnju crkvu čiste župljani iz Turinine ulice u Sopotu. 

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

vrelo, Kana i dr. 

 Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Vlado Babić, sin Ladislava i Slavke Babić rođ. Mršić 

Nataša Milić, kći Stjepana i Štefanije rođ. Ded. 

Vjenčanje će biti 20. travnja 2018. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

 

 

 

 

  

KRATKA POVIJEST ŠTOVANJA BOŽJEGA  MILOSRĐA 

 

Iako se Božje Milosrđe štovalo i zazivalo u cijeloj povijesti Božjega naroda, može se reći da štovanje Božjega milosrđa u novom obliku počelo 1931. godine. Tada je, 

22. veljače, sestra Faustina imala prvo viđenje Milosrdnoga Isusa u poljskom gradu Plocku. U viđenju joj Isus zapovijeda da dade naslikati njegov lik kakav je u tom 

ukazanju te da se ta slika javno štuje i da se širi molitva krunice Božjega Milosrđa. Ta se pobožnost polako širila u cijelom svijetu, a papa Ivan Pavao II. proglasio je 

2000. godine blagdan Božjega Milosrđa za cijelu Crkvu, koji se slavi prve nedjelje nakon Uskrsa.  U svim tim djelima Bog se u svojoj ljubavi približava čovjeku 

objavljujući se kao milosrdni Spasitelj svakoga čovjeka. Prihvatimo njegov poziv jer nam poručuje: „Prije nego što dođem kao pravedni sudac, doći ću kao Kralj 

milosrđa.“ (Dn 83). Nastavimo živjeti i širiti djelo milosrđa koje je započelo sa sv. Faustinom kako bi svaki čovjek upoznao i prihvatio Božje Milosrđe!  
 

www.zupa-tijela-kristova.hr 

 


