
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 30. travnja do 6. svibnja 2018. 

14. svibnja, ponedjeljak 
 sv. Matija, apostol 

sv. misa u 8 sati   
+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

 15.svibnja, utorak 

Izidor, Dionizije, Severin 
sv. misa u 18,30 sati     
+ pok. iz obit. Predrijevac, + Anđa i Petar Majić, 

+Miloš i Petra Jajić, +Barbara Sikinger, +Danica  

   Skibar, +Biserka Balaš, Marko Kulaš i Ljerka  

   Belesnaj,  – na čast pet rana Isusovih 

 

  16. svibnja, srijeda 
 sv. Ivan Nepomuk 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ivan Koprtla i pok. iz obit. i Tadija Mikelić  

    i pok. iz obit. 

  17. svibnja, četvrtak  

   Paškal, Paško 

 

sv. misa u 18,30 sati 
– na nakanu 

   18. svibnja, petak  
  sv. Ivan I., papa i mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Ana Cvetković 

 

  19. svibnja, subota 
Urban, Teofil, Rajko 

sv. misa u 8 sati 
– na nakanu 

 20. svibnja, nedjelja  
 

DUHOVI – 

PEDESETNICA 

sv. misa u 9 sati           + Marica i Jago Hrkač 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Kata Planinić i svi pok. iz 

                                         obit. 

         

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SVIBANJ 
 

 Svečanost prve svete pričesti u našoj župi bit će 13. svibnja, na 

nedjeljnoj svetoj misi u 11 sati. 

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,  

13. svibnja. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Isusova svećenička molitva, nakon večernje 

svete mise u srijedu, 16. svibnja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije večernje    

svete mise u četvrtak, 17. 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. 

 U utorak, 15. svibnja u 19 sati, zajednica Hrvatskih branitelja iz naše 

župe organizira tribinu pod nazivom Odnos Republike Hrvatske prema 

Bosni i Hercegovini od 1990. do 1995. godine. Predavač je ugledni 

hrvatski povjesničar, prof. dr.  sc. Josip Jurčević. 

 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:  

Adriano Grgić, sin Željka i Katarine Grgić iz Zagreba i Nikolina Vlašić, 

kći Bogoslava i Marije Vlašić iz Zagreba-Malešnica. 

Vjenčanje će biti 26. svibnja 2018. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOD ZA ŽIVOT, OBITELJ I HRVATSKU 
 

Treći nacionalni Hod za život pod geslom  „Za život, obitelj i Hrvatsku“  

ove će godine istodobno biti u Zagrebu, Splitu i Rijeci, u subotu,  19. svibnja 2018. u 10 sati. 

Hod za život miroljubivi je hod građana u znak potpore svakom djetetu – rođenom i nerođenom, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. 

Hodom za život skretanje je pozornosti na poštivanje svakoga ljudskog života – od začeća do prirodne smrti. 

Pravo na život temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakoga drugog ljudskog i građanskog prava. 

Okupljanje je u Zagrebu na Trgu dr. Franje Tuđmana, u 10 sati. 

 
                                                                                                                                                                                               www.zupa-tijela-kristova.hr     
 


