
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  RASPORED SVETIH MISA 

od 21. svibnja do 27. svibnja 2018. 

21. svibnja, ponedjeljak 
 Duhovski ponedjeljak –  

Marija Majka Crkve 

sv. misa u 8 sati   
+ Katarina i Zdenko Mladinić 

 22. svibnja, utorak 

sv. Rita iz Cascia, 

redovnica 

sv. misa u 18,30 sati     

+ Jelena i Jakov Grabar,  + Ruža i Ive Milković, 

 +Petar Lončar, +pok. iz obit. Matičević,  

 – na čast pet rana Isusovih 
 

  23.  svibnja, srijeda 

 Deziderije, Željko, Želimir 
sv. misa u 18,30 sati  

+za duše u čistilištu 
 

  24.  svibnja, četvrtak  

   Marija Pomoćnica   

         Kršćana 

sv. misa u 18,30 sati 

+Marko, Stipo, Nikola i Drago Ledić 

   25.  svibnja, petak  

  sv. Beda Časni 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Marija Rožanković, +Dragica Vuketić,  

+pok. iz obit.Mikec i Ilonka Šarkanji,  

– na čast Blažene Djevice Marije 

 

  26.  svibnja, subota 

sv. Filip Neri, prezbiter 
sv. misa u 8 sati 

+Franjo Ćuk 

 27. svibnja, nedjelja  
 

PRESVETO 

          TROJSTVO 

 

sv. misa u 9 sati           +Marga Šafarik 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Filomena i Stjepan Tolić, 

                                       Dragica, Antun i Jozo Bilić 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SVIBANJ 
 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 20. 

svibnja. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Kako čitati Božju Riječ, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 23. svibnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svet mise u četvrtak, 24. svibnja. 

 U subotu, 2. lipnja, naša župa organizira hodočašće na Trsat. 

Cijena je 100 kn po osobi. Prijave za hodočašće svakoga su dana 

 u radno vrijeme župnoga ureda do 27. svibnja. 

 U svibnju crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, Pičmanove i 

Potočnjakove ulice. 

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

 Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:  
    Marko Martinović, sin Ante i Anke Martinović iz Mostara i  

    Andrea Bevanda, kći Dragana i Lidije Bevande iz Zagreba,  

    Središće.  Vjenčanje će biti 8. lipnja 2018. u župi Krista Kralja 

     u Čitluku. 

 Proslava župnog blagdana Tijelova u Sopotu 
Trodnevnu  duhovnu  pripremu od župnoj proslavi Tijelova, od 

ponedjeljka do srijede (28. – 30. svibnja) predvodit će fra  Mate 

Bazilije Bašić, nacionalni duhovni asistent OFS-a. Na blagdan 

Tijelova, u četvrtak  31. svibnja u 11 sati, središnje misno slavlje 

predslavit će preč. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskoga 

katoličkoga sveučilišta. 

 

 

 

 

 

 
 

SVEČANI KONCERT DUHOVNE GLAZBE UOČI TIJELOVA U CRKVI TIJELA KRISTOVA U SOPOTU 
 

U nedjelju, iza večernje svete mise (27. svibnja 2018. u 19,15 sati)  u našoj župnoj crkvi održat će se koncert duhovne glazbe zborova u našoj 

župi: mješovitoga župnoga zbora, dječjega zbora i zbora mladih iz župe Tijela Kristova u Sopotu. 

Gosti su koncerta Zavičajno društvo Sinac iz Zagreba i profesorica crkvene glazbe gđa Mirta Stublić  na orguljama. 
 

POZIVAMO SVE ŽUPLJANE ŽUPE TIJELA KRISTOVA U SOPOTU NA KONCERT!  

www.zupa-tijela-kristova.hr     
 


