
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 25. veljače do 3. ožujka 2019. 

25. veljače, ponedjeljak      

Hrvoje, Berislav 

sv. misa u 8 sati  

+ Anđelka Šunjić i pok. dobročinitelji 
 
 

26. veljače, utorak 

Aleksandar, Branimir 
sv. misa u 18,30 sati 

+ za duše u čistilištu, +Dragica Keča, +Luka Brlas,  

 – na čast Blažene Djevice  Marije 

 

27. veljače, srijeda 

Gabrijel, Donat 
sv. misa u 18,30 sati 

+Jozo Bašić 

 

28. veljače, četvrtak 

Roman, Bogoljub 
sv. misa u 18,30 sati  

+pok. iz obit. Cesarec i Čimin 

 
 

1. ožujka, petak 

Feliks, Albin, Jadranko 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Terzija Barlović i pok. iz obit. Marciuš,  

+Juraj i Magdalena Cviljak  

 

 

2. ožujka, subota 

Iskra, Ines, Čedomil 
 

sv. misa u 8,00 sati   

+Ivan i Ana Lončar 

 

3. ožujka, nedjelja  

 

    OSMA NEDJELJA 

     KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Terezija i Nikola Dolenec i pok.  

                                        iz obit. Matoš 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   – na nakanu za zdravlje 

        
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU I OŽUJAK 

 

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

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike u ponedjeljak, 25.veljače, u 13,45 sati;  

za krizmanike u utorak, 26.veljače: razred 8.b u 15,45 sati, razred 8.a i 

8.c u 16,15 sati. 

 U srijedu, 28. veljače, nakon večernje mise susret je Biblijske grupe, 

tema: Po plodovima će vas vašim prepoznati. 

 U četvrtak, 28. veljače, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U četvrtak, 28. veljače u 19,30 sati zajednica Hrvatskih branitelja iz 

župe  Tijela Kristova-Sopot organizira tribinu pod nazivom: 

Hrvatski put kroz ratni, međunarodni, mirovni i sudski laboratorij od 

1991. do danas.  

Govorit će ugledna hrvatska publicistkinja Višnja Starešina. 

 U petak, 1. ožujka, prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed bit će       od 

17,45 do 18,30 sati. 

 Susret ministrantske grupe bit će u subotu, 2. ožujka, u 10 sati. 

 U mjesecu ožujku 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. 

 

   NAJAVA: Duhovna obnova u našoj župi uoči korizme. 

Duhovna obnova održat će se u ponedjeljak, utorak i srijedu, 4.,5. i 6. ožujka u 

18,30 sati. Duhovnu obnovu u našoj župi imat će vlč. Jakov Rađa, povjerenik 

za pastoral duhovnih zvanja i promotor kršćanskih poziva. 
 

SUSRET MLADIH KATEDRALNOGA ARHIĐAKONATA 

Ured za pastoral mladih tijekom ove pastoralne godine organizirat će susrete mladih u arhiđakonatima naše Nadbiskupije. 

Svrha je tih susreta upoznavanje mladih na razini arhiđakonata, njihovo povezivanje i ostvarivanje temelja  

za suradnju tijekom pripreme za Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u našoj Nadbiskupiji 2020. godine. 

Susret mladih Katedralnoga arhiđakonata bit će 9. ožujka 2019. u prostorijama Župe sv. Luke u Travnom. 

Susret će početi  u 9,30 sati, a završit će zajedničkom molitvom u 17 sati. 

 


