ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJ

RASPORED SVETIH MISA
od 6. svibnja do 12. svibnja 2019.
6. svibnja, ponedjeljak
sv. misa u 8 sati
Dominik Savio, Dinko
+ Stjepan i Marica Pomper



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



Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 5. svibnja.

7. svibnja, utorak
sv. Dujam, biskup,
mučenik

sv. misa u 18,30 sati
+Đuro Bučec, +Ivo Tabak, +Danijel Peroković,
+Zlatko, Marija i Gena Sinovčić, +Marija Vinković,
+Barbara Sikinger, +Antun Lušić



Župni vjeronauk ua krizmanike u utorak, 7. svibnja: 8.a i 8.c u 15 sati,
a 8b u 15,45 sati.



Susret Biblijske grupe, tema: Komu je upućena Božja Riječ?, nakon
večernje svete mise u srijedu, 8. svibnja.

8. svibnja, srijeda
Blažena Djevica
Posrednica Milosti
9. svibnja, četvrtak
Izaija, Dionizije

sv. misa u 18,30 sati
+Veljko Iličić



U četvrtak, 9. svibnja, nakon svete mise bit će klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.



Susret Obiteljske zajednice nakon večenje svete mise u nedjelju, 12.
svibnja.

10. svibnja, petak
bl. Ivan Merc

sv. misa u 18,30 sati



11. svibnja, subota
Franjo, Marijana,
Ignacije

sv. misa u 8 sati
+Ivan i Sofija Dijanić, +Pavao i Sofija Tomašević i
pok. iz obit. Forjan

U nedjelju, 12. svibnja, održat će se susret Hrvatske katoličke mladeži u
zagrebačkoj katedrali. Budući da te nedjelje slavimo Dan duhovnih
zvanja, program počinje u 17,30 sati euharistijskim klanjanjem i
molitvom za duhovna zvanja. Euharistijsko slavlje počinje u 19 sati,
predvodit će ga uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački.



12. svibnja, nedjelja
ČETVRTA VAZMENA
NEDJELJA

sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

U subotu, 1 lipnja, naša će župa hodočastiti na Trsat, cijena je prijevoza
po osobi 100 kuna. Za hodočašće se može prijaviti svakoga dana u
radno vrijeme župnoga ureda.




U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo i Kana.

sv. misa u 18,30 sati
+Vjekoslav, Slavica i Ivan Derganc

+Ivica i Marinka Gizdić, +Marija Galjatović, + za duše
u čistilištu, +Kata i Karlo Čižmar, +Marko Knežević

+Tatjana Krampaček
– za župnu zajednicu
– na nakanu u zahvalu za
40 godina kršćanskoga braka

Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Darko Jurčević, sin Ankice Jurčević iz Cerne i Kristina Pegan, kći Miroslava Halepovića i Blaženke Ožvald-Pegan iz Sopota.
Vjenčanje će biti 17. svibnja 2019. u župi sv. Marka u Zagrebu.
Filip Pizent, sin Krešimira i Jadranke Pizent rođ. Toljanić iz Sopota i Petra Kreković, kći Pavla i Ivanke Kreković rođ. Sever iz Zagreba.
Vjenčanje će biti 19. svibnja 2019. u župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici.
Ivan Škurić, sin Nikole i Ružice Škurić rođ. Grbić iz Sopota i Josipa Kuraži, kći Željka i Suzane Kuraži rođ. Lončar iz Jastrebarskoga.
Vjenčanje će biti 24. svibnja 2019. u župi sv. Nikole u Jastrebarskom.

