
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 10. veljače do 16. veljače 2019. 

10. veljače, ponedjeljak      

bl. Alojzije Stepinac, biskup i 

mučenik 

sv. misa u 8 sati     

+ Momir i Lenka Jelavić 
 

11. veljače, utorak 

Blažena Djevica Marija Lurdska 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Radmilović, + Zlatko, Gena i Marija 

Sinovčić, + Katarina, Tomo i Vlado Beljak,  

+ Gojko Sušac, + Ivanka Cervelin, + Stjepan i 

Štefanija Milić, + Davor Delač, + Ana Gamilec 
 

12. veljače, srijeda 

Zvonimir, Damjan, Zvonka 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ana Barić 
 

13. veljače, četvrtak 
sv. Katarina Ricci, mističarka 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Mlinarić 

14. veljače, petak 

sv. Valentin, svećenik, mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip Devčić, + Josp Franjo i Danijel Vilić,  

Ana Jakeljić, + Ferdo i Marija Kolarec, + 

Paula Fištrek, + Vinko Sabolić, + Dragutin 

Rukavec 
 

15. veljača, subota 

Vitomir, Klaudije, Faust 

sv. misa u 8 sati   

+ Vladimir Tisaj 
 

16. veljača, nedjelja  

 

              ŠESTA NEDJELJA 

               KROZ GODINU 

 

 

sv. misa u 9 sati          + Miljenko Mihaljević 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   - na nakanu u zahvalu 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 2020. 
 

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

 U nedjelju, 9. veljače, bit će susret mladih. Na susretu mladi mogu ispuniti 

obrazac za sudjelovanje na susretu Hrvatske katoličke mladeži i priložiti 

kotizaciju za sudjelovanje (30 kuna). 

 U utorak, 11. veljače, obilježava se Dan bolesnika. Prije svete mise bit će 

mogućnost za ispovijed a na kraju svete mise podjela bolesničkoga 

pomazanja bolesnim osobama. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 12. veljače, u 13,45 sati; za 

krizmanike u četvrtak, 13. veljače: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 8.c     u 

16,30 sati. 

 U srijedu, 12. veljače, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, tema: 

Čovječe, u tvojim je rukama odluka. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U petak, 14. veljače, za vrijeme svete mise u 18,30 sati, bit će obnova 

bračnih zavjeta. Pozivamo bračne parove iz naše župe da dođu na svetu 

misu i obnove svoje bračne zavjete. Nakon svete mise bit će druženje 

bračnih parova u župnoj dvorani. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

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

Kana. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti 

Josip Gadanac, sin Nenada i Đurđe Gadanac rođ. Kumrić iz Središća 

i Monika Kačinari, kći Tome i Prene Kačinari rođ. Mesulaj iz Zagreba. 

Vjenčanje će biti 22. veljače 2020. u crkvi Sv. Križa u Sigetu. 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROSLAVA STEPINČEVA U ZAGREBAČKOJ KATEDRALI 2020. GODINE 
 

Ove godine obilježava se 60. obljetnica smrti blaženoga Alojzija Stepinca. Stoga će u  ponedjeljak, 10. veljače 2020., u 19 sati, 

kardinal Josip  Bozanić, nadbiskup zagrebački, predvoditi središnje euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali. 

I ove godine u euharistijskom slavlju želimo zahvaliti Gospodinu za dar blaženika našemu hrvatskomu narodu 

i moliti za njegovu skoru kanonizaciju. 

Pozivamo vjernike župe Tijela Kristova u Sopotu da u ponedjeljak, 10. veljače pođu u katedralu i sudjeluju u euharistijskom slavlju! 


