
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 27. siječnja do 2. veljače 2019. 

27. siječnja, ponedjeljak      

sv. Anđela Merici, djevica, 

osnivačica reda uršulinka 

sv. misa u 8 sati     

+ Milka Jakelić 

28. siječnja, utorak 

sv. Toma akvinski, prezbiter i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Bruno Glamuzina, + Josip Laća, + Marija 

Sučija, + pok. iz obit. Šugar i Rukavec, + Ivan i 

Marija Čačić, + Franjo Mdovka, + pok. iz obit. 

Stuparić, + za duše u čistilištu  

 

29. siječnja, srijeda 

Valerija, Zdravko, Zdeslav 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Juro i Anđelka Atlija 

 

30. siječnja, četvrtak 
Hijacinta, Gordana, Darinka 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Mara, Petar, Jure i Matija 

31. siječnja, petak 

sv. Ivan Bosco, prezbiter, osnivač 

salezijanske družbe 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marijan Bartolić, + Ivan Petrović, + Blanka 

Tomaško,  –  na nakanu za djecu 

 

1. veljača, subota 

Brigita, Gita, Miroslav 

sv. misa u 8 sati   

- na nakanu u zahvalu 
 

2. veljača, nedjelja  

 

   PRIKAZANJE GOSPODINOVO 

                 SVIJEĆNICA 

sv. misa u 9 sati          + Ivan Gojak 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Marta i Jozo Antunović 

                                       Andrija Mišković 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ I VELJAČU 2020. 
 

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

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 29. siječnja u 13,45 sati; 

za krizmanike u četvrtak, 30. siječnja: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 8.c u 

16,30 sati. 

 U srijedu, 29. siječnja, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Isusovo zajedništvo s čovjekom u krvi, mesu i zakonu. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 Susret hrvatskih branitelja u četvrtak, 30. siječnja u 19,30 sati. 

 U nedjelju, 2. veljače, blagdan je prikazanje Gospodinovo ili 

Svijećnica. Običaj je da na Svijećnicu vjernici u crkvu donesu svijeće 

na blagoslov. Svijeće za blagoslov moći će se nabaviti i u crkvi prije 

svete mise. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz ulicâ: Stonska, K. Kantoci, 

E. Murtića i J. Knifera. 

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

vrelo i Kana. 

 U utorak, 4. veljače 2020. novozagrebački Dekanat hodočasti u 

Krašić, u rodnu župu bl. Alojzija Stepinca. Župljani koji žele ići u 

Krašić autobusom molimo da se prijave u župnom uredu. Cijena je 50 

kn po osobi. Polazak iz Sopota u 15,30 sati. 

  

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

                                                   SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 9. I 10 SVIBNJA 2020. U GRADU ZAGREBU 
 

Na susret se mogu prijaviti mladi od krizmaničke dobi do trideset godina života. Prijavljuje se isključivo putem digitalnoga obrasca koji se  

  može preuzeti na internetskoj stranici Ureda za pastoral mladih www.pastoralmladih.hr. Naši mladi  župljani mogu predati  ispunjeni obrazac našim     

volonterima nedjelju, 9. veljače, nakon večernje mise i u nedjelju, 8. ožujka, nakon večernje mise.  

Uz ispunjeni obrazac treba priložiti kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 30 kuna. 

Pozivamo župljane da otvore svoja srca i domove mladima iz drugih krajeva Hrvatske koji će biti gosti u gradu Zagrebu i Nadbiskupiji.  

   Rok za ispunjavanje prijavnice za domaćina treba predati u župni ured do 31. siječnja 2020. Prijavnicu za domaćina može se uzeti u crkvi na  

   stoliću za katolički tisak. Molimo naše mlade iz župe da se prijave i za volontiranje u župi kako bi pomogli u organizaciji smještaja gostiju.  

Prijave za volontiranje  treba se prijaviti najkasnije do 31. siječnja 2020. 

http://www.pastoralmladih.hr/

