
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 4. veljače do 10. veljače 2019. 

4. veljače, ponedjeljak      

Veronika, Izidor 

sv. misa u 8 sati  

 
 

5. veljače, utorak 

sv. Agata, djevica i 

mučenica 

sv. misa u 18,30 sati 

+Agata Posavec, +Agata Klasić, +Ana i Nikola 

Kovačić,+Ana, Josip i Ante Gavranović, +Darko Burić, 

+Josip Golubar i Fanika Buhin, Draga Novosel,  

– na nakanu u zahvalu 

 

6. veljače, srijeda 

sv. Pavao Miki i drugovi 
sv. misa u 18,30 sati 

+Milka Damjanović, - na nakanu u zahvalu 

 

7. veljače, četvrtak 

Rikard, bl. Pio IX. 
sv. misa u 18,30 sati  

+za duše u čistilištu 

 

8. veljače, petak 

sv. Jeronim Emiliani,  

Jozefina 

sv. misa u 18,30 sati 

+Josip, Dragutin i Katarina Grden, +Ruža i Vinko 

Zdenčar, +Marija i Gabrijel Bratković  

 

9. veljače, subota 

sv. Skolastika, djevica 

 

sv. misa u 8,00 sati   

+Roža, Ana i Mara 

10. veljače, nedjelja  

    PETA NEDJELJA 

     KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati         +Momir i Lenka Jelavić 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   – na nakanu 

        

                              ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 
 
  

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

 U nedjelju, 3. veljače, nakon večernje svete mise susret Grupe 

mladih. 

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u ponedjeljak, 4.veljače, u 

13,45 sati. Za krizmanike u utorak, 5.veljače, razred 8.b u 15,45 

sati, razred 8.a i 8.c u 16,15 sati. 

 U srijedu, 6. veljače, nakon večernje mise susret je Biblijske 

grupe, tema: Koga da pošaljem? 

 U četvrtak, 7. veljače, nakon svete mise, klanjanje je pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

 U nedjelju, 10. veljače, na misi u 9 sati, župnoj ćemo zajednici 

predstaviti naše ovogodišnje prvopričesnike.  

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz  ulice Viktora Kovačića. 

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

Živo Vrelo, Kana. 

 

 

                                                         PROSLAVA STEPINČEVA U ZAGREBAČKOJ KATEDRALI 2019. GODINE 
 

Na spomendan bl. Alojzija Stepinca, u nedjelju, 10. veljače 2019. godine u 19 sati, nadbiskup zagrebački – kardinal Josip Bozanić, predvoditi će središnje 

euharistijsko slavlje u zagrebačkoj katedrali. U tom euharistijskom slavlju, kao i svake godine, zahvalit ćemo Gospodinu za milosti koje po daru blaženoga 

Alojzija Stepinca primamo u našoj Crkvi i hrvatskom narodu te moliti za njegovu što skoriju kanonizaciju. 

Kao duhovna priprema za proslavu blagdana Stepinčeva, u katedrali će se slaviti trodnevnica od 7. do 9. veljače (četvrtak, petak i subota), a svakoga će 

dana trodnevnice slaviti euharistija koju će predvoditi jedan od pomoćnih biskupa. Svete mise u trodnevnici počinju u 18 sati.   

             

Pozivaju se vjernici župe Tijela Kristova u Sopotu da u nedjelju, 10 veljače, sudjeluju u euharistijskom slavlju u katedrali! 


