RASPORED SVETIH MISA
od 13. svibnja do 19. svibnja 2019.
13. svibnja, ponedjeljak
sv. misa u 8 sati
Blažena Djevica Marija
+ Branko Sever, Ivica i Katica Pisac
Fatimska
14. svibnja, utorak
sv. misa u 18,30 sati
sv. Matija, apostol
+pok. iz obit. Predrijevac, +Josip Franjo i Danijel
Vilić,+pok. iz obit. Živković, +Ivan i Milica Ćosić,
+Ante i Matija Ćosić, +Anita Ćosić, +Petar, Anđa i
Davorin Majić, +Božidar i Marija Jedvaj, +pok. iz obit.
Stuparić, +pok. iz obit. Cvetković, +Rudi i Marija
Šumak, +Joso i Ika Čirjak, + Danijel i Ika Marinović,
– na nakanu za uspjeh operacije, – na nakanu za
ozdravljenje

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ

 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati.
 Susret Obiteljske zajednice nakon večenje svete mise u nedjelju,
12. svibnja.
 Molitveni susret Schönstattske zajednice, poslije večernje svete
mise u utorak. 14. svibnja. Na susretu će biti prisutan i pater
Christoph koji će održati katehezu o Schönstattskom pokretu u
Hrvatskoj.
 Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja krizmanika bit će u
srijedu, 15. svibnja u 19,30 sati.

15. svibnja, srijeda
sv. misa u 18,30 sati
Svi sveti solinski mučenici +Miloš Jajić

 U nedjelju, 19. svibnja na svetoj misi u 11 sati, uzoriti će
kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, podijeliti
sakrament svete potvrde našim krizmanicima.

16. svibnja, četvrtak
sv. Ivan Nepomuk

sv. misa u 18,30 sati
+Ivan Koprtla i svi pok. iz obitelji

 Susret Biblijske grupe, tema: Evo činim sve novo!, nakon
večernje svete mise u srijedu, 15. svibnja.

17. svibnja, petak
Paško, Bruno

sv. misa u 18,30 sati

18. svibnja, subota
sv. Ivan I. papa

sv. misa u 8 sati
+Josip Brkanić

19. svibnja, nedjelja
PETA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 9 sati

+Stjepan i Marija Babić, +Stjepan i Marija Nađ, +pok.
iz obit.Sulić, +Ivan i Marija Kapeš, +Stjepan i Danica
Pavlinić, +Štefanija Novak i Asima Babić, +Božena
Kujundžija, – na nakanu

sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

+Jago i Marica Hrkač, Marko i
Šima Kožul
– za župnu zajednicu
– Ante Protrka

 U četvrtak, 16. svibnja, nakon svete mise klanjanje je pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom.
 U subotu, 1. lipnja, naša župa hodočasti na Trsat. Prijava za
hodočašće svakog dana u radno vrijeme župnog ureda, cijena je
prijevoza 100 kuna po osobi.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo Vrelo, Kana.

Sakramenat ženidbe žele sklopiti:
Dino Tičić, sin Silvana i Marinke Tičić rođ. Mahulja iz Krka i Iva Krenek, kći Damira i Verice Krenek rođ. Zorić iz Sopota.
Vjenčanje će biti 25. svibnja 2019. u župi Tijela Kristova u Sopotu.
Bojan Matić, sin Vinka i Katarine Matić rođ. Jokić i Andrea Sabo, kći Ivana i Mirjane Sabo rođ. Mavračić oboje iz Sopota.
Vjenčanje će biti 25. svibnja 2019. u župi Tijela Kristova u Sopotu.

