
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 18. veljače do 24. veljače 2019. 

18. veljače, ponedjeljak      

sv. Bernardica, lurdska 

vidjelica 

sv. misa u 8 sati  

+ Bože i Petar Bošnjak 
 

19. veljače, utorak 

Konrad, Ratko, Blago 
sv. misa u 18,30 sati 

+ Andrija Ostrihon, +Petar Mladen Golubić,  

+Jela Jurišić, +Miljenko Mihaljević,  

20. veljače, srijeda 

sv. Franjo i Jacinta, 

fatimski vidioci 

sv. misa u 18,30 sati 

+Pero Avir 
 

21. veljače, četvrtak 

sv. Petar Damjani, biskup 

i crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati  

– na nakanu u zahvalu 
 

22. veljače, petak 

Katedra sv. Petra 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Evica Tomšić, +Nikola Pavlaković, +Ilija Jukić, 

+Anđa i Dragan Jezidžić  
 

23. veljače, subota 

sv. Polikarp, mučenik i 

crkveni naučitelj 
 

sv. misa u 8,00 sati   

+ Antun Klem 

24. veljače, nedjelja  

    SEDMA NEDJELJA 

     KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Zdravka Martinović 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Josip Dermišek 

        
 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 
 

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

 U nedjelju, 17. veljače nakon večernje svete mise susret Grupe mladih. 

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike u ponedjeljak, 18.veljače, u 13,45 sati;  

za krizmanike u utorak, 19.veljače:    razred 8.b u 15,45 sati,  

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

 U utorak, 19. veljače, nakon svete mise bit će molitveni susret 

Schönstattske zajednice. 

 U srijedu, 20. veljače, nakon večernje mise susret je Biblijske grupe, 

tema: Kako se kršćanin treba vladati prema drugima? 

 U četvrtak, 21. veljače, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz  ulice Viktora Kovačića. 

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

Vrelo, Kana. 

   NAJAVA: 

   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 novinarka i publicistkinja Višnja Starešina. 

 

                                                          GODIŠNJE ŽUPNO KLANJANJE U NEDJELJU 24. VELJAČE 2019. 

Godišnje je župno klanjanje u nedjelju, 24. veljače. Nakon svete mise u 11 sati bit će izložen Presveti Oltarski Sakrament sve do večernje svete mise u 18,30 sati. 

Svetu misu u 11 sati predslavit će vlč. Anđelko Košćak, rektor Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu.  

Molimo župljane da dođu na klanjanje u vrijeme naznačeno za ulicu u kojoj stanuju.  
 

RASPORED ŽUPNOGA KLANJANJA 
od 12 do 13 sati  Ehrlichova, Ostrogovićeva, Potočnjakova 

od 13 do 14 sati  Šenova, Turinina 

od 14 do 15 sati  Milovana Kovačevića, Pičmanova 

od 15 do 16 sati  I. Šibla, SR Njemačke, B. Bušića 

od 16 do 17 sati  Zemljakova, Viktora Kovačića 

od 17 do 18 sati  K. Kantoci, Stonska, V. Bakića, E. Murtića, D.Tomljanovića 

od 18 do18,30 sati  Biblijska grupa, Obiteljska zajednica, mladi 

 


