
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 28. svibnja do 3. lipnja 2018. 

28. svibnja, ponedjeljak 
German, Vilim, Velimir 

sv. misa u 18,30 sati   
+ Ivan i Milica Ćosić, +Ante i Matija Ćosić 

 

 29. svibnja, utorak 

sv. Euzebije i Polion, 

mučenici 

sv. misa u 18,30 sati     
+ Ana Turčić, + Anica Travner 

 

  30.  svibnja, srijeda 
 Ivana Arška, Hubert 

sv. misa u 18,30 sati  

+Željko i Lucija Vukelić i Josip Dujmović 
 

  31.  svibnja, četvrtak  

PRESVETO 

TIJELO I  KRV 

KRISTOVA 

T I J E L O V O 

sv. misa u 8 sati 
- na čast Blažene Djevice Marije 

sv. misa u 11 sati i procesija 

 

 

   1.  lipnja, petak  

  sv. Justin, mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Marija Čačin 

 

  2.lipnja, subota 

sv. Marcelin i Petar 

          mučenici 

sv. misa u 8 sati 

 

 3. linja, nedjelja  
 

  DEVETA NEDJELJA 

    KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           +pok. iz obit. Ljubešić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Jozo Kuliš 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ I LIPANJ 

 

 U nedjelju, 27. svibnja, iza večernje svete mise u našoj će se crkvi 

održati koncert duhovne glazbe zborova u našoj župi: mješovitoga 

župnog zbora, dječjeg zbora i zbora mladih iz župe. Gosti su 

koncerta Zavičajno društvo Sinac iz Zagreba te  gđa Mirta Stublić 

na orguljama, profesorica crkvene glazbe. 

 U ponedjeljak, 28. svibnja, u našoj župi započinje trodnevna 

duhovna priprema uoči župne proslave Tijelova. Duhovnu pripremu 

predvodit će fra Mate Bazilije Bašić, nacionalni duhovni asistent 

OFS-a, na večernjm svetim misama u ponedjeljak, utorak i srijedu. 

      u 18,30. 

 U četvrtak, 31. svibnja, proslava je Tijelova. Svetu misu u 8 sati 

predslaviti će vlč. Ivica Šturlić, župnik župe Uzašašća Gospodnjega 

iz Sloboštine. Svečanu svetu misu u 11 sati predslavit će preč. dr. sc. 

Željko Tanjić, rektor Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Nakon 

svete mise bit će tijelovska procesija, a nakon procesije bit će 

zajedničko druženje ispred crkve. 

 U petak, 1. lipnja, prvi je petak u mjesecu. Sveta je ispovijed od 

17,45 do 18,30 sati. 

 U subotu, 2. lipnja, naša župa hodočasti na Trsat. Autobus ispred 

crkve u Sopotu polazi u 6 sati. 

 U lipnju crkvu čiste župljani iz ulica u Središću: B. Bušića, I. Šibla  

i SR Njemačke. 

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

Živo vrelo, Kana i dr. 

 

 

 

 

PROSLAVA MAJKE BOŽJE OD KAMENITIH VRATA, ZAŠTITNICE GRADA ZAGREBA 
 

Budući da ove godine  svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove pada na dan 31. svibnja,  ovogodišnja proslava Majke Božje od Kamenitih vrata 

 održat će se dan prije, u srijedu, 30. svibnja 2018. Proslava započinje svečanom euharistijom u zagrebačkoj katedrali u 19 sati koju će predvoditi  

kardinal Angelo Bagnasco, nadbiskup Genove i predsjednik Vijeća europskih koferencija u zajedništvu s kardinalom Josipom Bozanićem, 

 nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. 

Nakon mise kreće procesija u kojoj se nosi lik Majke Božje od katedrale do Kamenitih vrata. Ovom proslavom i procesijom zahvalimo Majci Božjoj od 

Kamenituh vrata, zaštitinici grada Zagreba, za sve milosti koje smo primili po njezinu zagovoru i molimo je da i nadalje bdije nas svojim vjernim pukom. 
 


