
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASPORED SVETIH MISA 

od 3. veljače do 9. veljače 2019. 

3. veljače, ponedjeljak      

sv. Blaž, biskup i mučenik 

sv. misa u 8 sati     

- na nakanu za zdravlje 

4. veljače, utorak 

sv. Andrija Corsini, karmeličanin i 

biskup 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ana, Joso i Ante Gavranović, + Nikola i Ana 

Kovačić, + pok. iz obit. Laća, Mrčić i Martičević, 

+ Franjo Medovka, + pok. iz obit. Posavec 

 

5. veljače, srijeda 

sv. Agata, djevica i mučenica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Perica Ćurak 

 

6. veljače, četvrtak 
sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Agata Klasići i Luka Brlas 

7. veljače, petak 

bl.Pio IX., papa 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Josip, Katarina i Dragutin Grden, + Vinko i 

Ruža Zenčar, + Petar Mladen Golubić, + Ivan i 

Marija Čačić, + Vilma i pok. iz obit. Pukljak, + 

Štefica, Franjo i Ivica Brzović, + Franka Kikaš 

 

8. veljača, subota 

sv. Jeronim Emiliani 

sv. misa u 8 sati   

+ pok. iz obit. Požgaj 
 

9. veljača, nedjelja  

 

              PETA NEDJELJA 

               KROZ GODINU 

 

sv. misa u 9 sati          + Gabrijel i Marija  

                                        Bratković 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Vlado Atlija i pok. iz  

                                        obit. Atlija 

 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA VELJAČU 2020. 
 

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

 U ponedjeljak, 3. veljače je spomendan sv. Blaža. Na kraju svete mise 

bit će blagoslov grla ili grličanje. 

 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. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 5. veljače u 13,45 sati; 

za krizmanike u četvrtak, 6. veljače: 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 i 8.c u 

16,30 sati. 

 U srijedu, 5. veljače, nakon večernje je mise susret Biblijske grupe, 

tema: Temelj propovijedanja i vjerovanja. 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 

 U petak, 7. veljače je prvi petak u mjesecu. Prilika za sv. ispovijed od 

17,45 do 18,30 sati. 

 Slijedeće nedjelje, 9. veljače bit će susret mladih. Na susret mladi 

mogu doći ispiniti obrazac za sudjelovanje na susretu HKM i priložiti 

kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 30 kuna. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz Ehrlichove ulice. 

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

vrelo i Kana. 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

                                                   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. 

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/

