
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 11. studenoga do 17. studenoga 2019. 

11. studenoga, ponedjeljak      

sv. Martin Tourski, biskup 

sv. misa u 8 sati  

 – na nakanu     
 

12. studenoga, utorak 

sv. Jozafat, biskup, mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Petar Mladen Golubić, + Željko Kovač, + Božo 

Špoljarić, – na nakanu     
 

 

13. studenoga, srijeda 

sv. Stanislav Kostka, redovnik 
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ za duše u čistilištu  

14. studenoga, četvrtak 
sv. Nikola Tavelić, hrv. mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Dušan i Ruža Tončić 
 

 
 

15. studenoga, petak 

 sv. Albert Veliki, biskup i 

crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Franjo i Danijel Vićić, + pok. iz obit. Žnidar,  

+ Josip i Barica Kužir, + pok. iz obit. Božanić, 

Marinković i Garma 
 
 

16. studenoga, subota 

  sv. Margareta Škotska 

sv. misa u 8 sati   

+ Krsto Grabovac 
 

 

17. studenoga, nedjelja  

TRIDESETA I TREĆA 
NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati            + pok. iz obit. Klarić 

sv. misa u 11 sati           – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     + Lucija Jakara i pok. iz obit.                                                                             

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI  
 

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

 U nedjelju, 10. studenoga, susret je Obiteljske zajednice, nakon 

večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u srijedu, 13. studenoga u 13,45 

sati; za krizmanike u četvrtak, 14. studenoga: razred 8.a u 15 sati, 8.b 

u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati. 

 Susret Biblijske grupe, tema: Kako čitati i slušati katastrofične 

proročke riječi, nakon večernje svete mise u srijedu, 13. studenoga. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije  svete mise 

u četvrtak, 14. studenoga. 

 U nedjelju, 17. studenoga, susret Grupe mladih, nakon večernje svete 

mise. 

 U mjesecu studenom crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, 

Pičmanove i Potočnjakove ulice. 

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

vrelo, Kana. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Ivo Zenko, sin Dragog i Sande Zenko rođ. Tabak iz Sopota i Martina 

Vranković, kći Rajka i Gordane rođ. Jelavić iz Splita.  

Vjenčanje će biti 16. studenoga 2019. u župi Uznesenja BDM u Splitu. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROSLAVA ŠESTE  GODIŠNJICE POSVETE CRKVE TIJELA KRISTOVA U SOPOTU 
 

Župa Tijela Kristova u Sopotu proslavit će u nedjelju, 17. studenoga 2019., šestu godišnjicu posvete župne crkve Tijela Kristova. 

                                             Svečano euharistijsko slavlje u nedjelju, 17. studenoga u 11 sati, predvodit će vlč. Ante Bojanić,  

                                                                                                     župni vikar župe sv. Ivana apostola i evanđelista u Utrini. 
 

   Istoga dana nakon večernje svete mise obilježit ćemo sjećanje na žrtve grada Vukovara i Škabrnje  

paljenjem svjetla u lampionima ispred crkve.  
 

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić posvetio je Crkvu Tijela Kristova u Sopotu 17. studenoga 2013., 

 tom su prigodom u oltar postavljene moći bl. Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa i kardinala. 
 


