
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 7. svibnja do 13. svibnja 2018. 

7. svibanj, ponedjeljak 
sv. Dujam, Duje 

sv. misa u 8 sati   
+Stjepan i Marica Pomper 

 8.svibanj, utorak 
Blažena Djevica Marija, 

posrednica milosti 

sv. misa u 18,30 sati     
+ Veljko Iličić, +Franjo i Slava Brezović,  

+Rozika i Ljubomir Kranjec, +Kata i Josip Brezović,  

+Vjekoslav Derganc, +Gordan Crnčec,  

– na čast pet rana Isusovih 

  9. svibanj, srijeda 
 Izaija, Dionizije 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Marija Galjatović i za duše u čistilištu 

  10. svibanj, četvrtak  

   UZAŠAŠĆE 

GOSPODINOVO 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Đuro Bučec 

   11. svibanj, petak  
  Franjo, Ljerka 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+Marko i Šima Kožul, +Kata Čižmar i pok. iz obit. 

Petrović, +Ante, Vjekoslava i Vedrana Kušpilić, 

– na čast pet rana Isusovih 

  12. svibanj, subota 
sv. Leopold Bogdan Mandić, 

redovnik  

sv. misa u 8 sati 

 + Branko Sever, Katica i Ivica Pisac 

 13. svibanj, nedjelja  
 

SEDMA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

sv. misa u 9 sati           + Tatjana Krampaček 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Marija, Gena i Zlatko  

                                         Sinovčić 

    ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESEC SVIBANJ 
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 6. svibnja. 

 U ponedjeljak, 7. svibnja u 19,30 sati, bit će prva sveta ispovijed za 

prvopričesnike i roditelje.  

 U utorak, 8. svibnja u 19 sati, održat će se zajednički sastanak 

Pastoralnoga i Ekonomskoga vijeća te svih drugih grupa i zajednica    

koje djeluju u župi radi dogovora o župnoj proslavi Tijelova. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Lažni proroci i lažni učitelji, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 9. svibnja. 

 U četvrtak, 10. svibnja, svetkovina je Uzašašća Gospodinova.       

Svečana je sveta misa u 18,30. Nakon mise ne će biti župno klanjanje. 

 Na nedjeljnoj svetoj misi, 13. svibnja u 11 sati, u našoj župi bit će 

svečanost prve svete pričesti.  

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju,         

13. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 
Dejan Josip Radmanić, sin Darka i Vesne Radmanić iz Sopota i Dora Kordi, kći Dinka i Milene Kordi iz Osjeka. Vjenčanje će biti 19. svibnja u Osijeku.  

 

Viktor Nikola Bernardi, sin Damira i Zrinke Bernadi, iz Zagreba i Nina Kunštek, kći Mladena i Vesne Kunštek iz Sopota. Vjenčanje će biti 26. svibnja  

u crkvi sv. Katarine u Zagrebu. 

 

Marko Županić, sin Davorina i Ele Županić iz Sopota, i Marina Romozi, kći Zvonka i Senke Romozi iz Đulovca. Vjenčanje će biti 19. svibnja   

u župi Svetoga Duha u Zagrebu. 

 


