
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 12. do 18. studenoga 2018. 

 

12. studenog, ponedjeljak 

sv. Jozafat, biskup i mučenik 

 

sv. misa u 8 sati   
+Josip Sučija 

 

 13.  studenoga, utorak 

Mitar, Brdsko 
sv. misa u 18,30 sati     

+Željko Kovač, +Božo Špoljarić, +Josip i Dragica 

Kapučija, +Dušan i Ruža Tončić, +Mira Kazilari, - na 

nakanu 
   

 14.  studenoga, srijeda 

sv. Nikola Tavelić, prvi 

hrvatski mučenik  

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

 

15.  studenoga, četvrtak 

sv. Albert Veliki, biskup i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

+Antun Jalšavec 

 

 16.  studenoga, petak  

sv. Margareta Škotska, 

sv. Gertruda 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Kristo Grabovac, +Milan Krišanić, +pok. iz obit. 

Žnidar, +Stjepan Sučija, +Lara Kurešić, +Nena i 

Mira Božić 
 

  17.  studenoga, subota 

sv. Elizabeta Ugarska, 

redovnica 

sv. misa u 18,30 sati    
+ Marija Katalinić 

 

 18. studeni, nedjelja  
    TRIDESET I TREĆA 

     NEDJELJA KROZ  

          GODINU 

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

sv. misa u 11 sati         – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    – na nakanu 

              

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI 

 

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

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u 

nedjelju, 11. studenoga. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 12. studenoga 

u 13.45 sati , za krizmanike u utorak, 13. studenoga:    

           za krizmanike 8.b razreda u 15,45 sati,    

           za krizmanike 8.a i 8.c razreda u 16,15 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: I nebo i zemlja će proči, ali moje 

riječi ne će proći! nakon večernje svete mise u srijedu,            

14. studenoga. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, nakon 

večernje svete mise u četvrtak, 15. studenoga. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,     

18. studenoga. 

 Molitveni susret Schonstattske zajednice nakon večernje svete 

mise u nedjelju, 18. studnoga. 

 U mjesecu studenome crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, 

Živo Vrelo, Kana.  

PROSLAVA PETE  GODIŠNJICA POSVETE CRKVE TIJELA KRISTOVA U SOPOTU 
 

Župa Tijela Kristova u Sopotu proslavit će,  u subotu, 17. studenoga 2018., petu godišnjicu posvete župne crkve Tijela Kristova. 

Svečano euharistijsko slavlje u subotu, 17. studenoga s početkom u 18,30 sati, predvodit će preč. Ivica Budinšćak, 

ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Zagrebačke nadbiskupije. 

Nakon svete mise obilježit ćemo sjećanje na žrtve grada Vukovara i Škabrnje paljenjem svjetla u lampionima ispred crkve.  
 

Crkvu Tijela Kristova u Sopotu posvetio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 17. studenoga 2013., 

 tom su prigodom u oltar postavljene moći bl. Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i kardinala. 
 


