
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 25. studenoga do 1. prosinca 2019. 

25. studenoga, ponedjeljak      

sv. Katarina Aleksandrijska, 

mučenica 

sv. misa u 8 sati  

– na nakanu    

26. studenoga, utorak 

Konrad, Leonard 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Katica Osmak, + pok. iz obit. Marin i Čolig, + Luka 

Brlas i Stjepan Krsnik, + Mijo Rendulić i pok. iz obit., 

+ pok. iz obit. Stojana Prlića, + Katu Tomić, + za duše 

u čistilištu, - na čast B. D. Marije 

 

27. studenoga, srijeda 

Maksim, Valerija, Gospa od 

Čudotvorne Medaljice 
 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip i Ana Radmilović 

28. studenoga, četvrtak 
  Jakov, Katarina 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ljubomir Jelavić 
 

29. studenoga, petak 

  Filomen, Svjetlana 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Andrija i Mara Forijan, +Andrija Kupsjak, + Andrija 

Karlovčan, + Mirko Vujica, +Marko Karaula,             

+ Marija Jovanović, + Petar, Mara, Frana i Andrija, 

+Dragutin i Ana Čeko, + za duše u čistilištu 
 

30. studenoga, subota 

  sv. Andrija, apostol 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Marko Lukić, + Ante Šugar 
 

1. prosinca, nedjelja  

PRVA NEDJELJA 

              DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati            + Franjo i Ana Bačić 

sv. misa u 11 sati           – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     + Drago i Marica Krčić 

                                          Željko i Vera Rubeša                                                                             

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI I PROSINAC  
 

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

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u srijedu, 27. studenoga u 13,45 

sati.  

 Susret Biblijske grupe, tema: Obratite se i budite budni!, nakon 

večernje svete mise u srijedu, 27. studenoga. 

 U četvrtak, 28. studenoga u 19,30 sati, Zajednica hrvatskih 

branitelja iz naše župe održat će svoj redoviti mjesečni susret. Gost 

susreta bit će gospodin Alojz Hren, ratni zapovijednik 102. 

novozagrebačke brigade, koji će nam govoriti o ratnom putu 102. 

novozagrebačke brigade, operaciji Vihor i drugim uspjesima i 

stradanjima 102. brigade. Pozivamo i župljane da dođu na ovaj 

susret branitelja. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije  svete 

mise u četvrtak, 28. studenoga. 

 U suboru, 30. studenoga bit će sveta misa u 18,30 sati, a na kraju 

mise bit će blagoslov Advenskih vjenčića. 

 U mjesecu studenom crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, 

Pičmanove i Potočnjakove ulice. 

 U sakristiji možete uzeti  katolički kalendar za 2020. godinu. 

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

vrelo, Kana. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     Zajednica Molitva i Riječ u suradnji sa župom Tijela Kristova u Sopotu 

                                                                priređuje, po načinu Tomislava Ivančića, seminar nove evangelizacije s temom 

                                                                                                      Ja sam Alfa i Omega. 

          Trodnevni seminar u župi Tijela Kristova u Sopotu  

                        vodit će Dominik Krasnić i Marina Peterlin, i trajat će  od 29. studenoga do 1. prosinca 2019.: 

           petak, 29. studenoga od 19 do 21 sati, 

                                        subota, 30. studenoga od 9 do 12 sati te 16 do 18,30 sati 

                                                                                           nedjelja, 1. prosinca od 9 do 11 sati. 


