
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 23. ožujka do 29. ožujka 2020. 

23. ožujka, ponedjeljak  

sv. Turibije Mongrovejski 
sv. misa    

+ pok. iz obit. Žnidar 

24. ožujka, utorak 

Katarina Švedska, Javorka 

 

sv. misa 

+ Tomislav Boban, + Filip Plazović, + Srečko, 

Dumica i Vinko Jušić, + Marija Markić, + pok. 

iz obit. Bencun i Banužić, - na čast B.D. Marije 

25. ožujka, srijeda 

Naviještenje Gospodinovo 

        Blagovijest 

sv. misa 

+ Jozef, anda, Iskra i Loreta Čanaglić 

26. ožujka, četvrtak 

Maksima, Emanuel 
sv. misa 

+ za duše u čistilištu 
 

27. ožujka, petak 

Lada, Peregrin 
sv. misa  

+ Franjo Ipša, + Marko, Tihomir i Petar Mladen 

Golubić i sve pok. iz obit. + Željko Kovač, + 

Gurđica Družović, + Milka Jakeljić, + pok.iz 

obit. Grabovac i Žužul, + Luka Žugaj, - na 

nakanu u zahvalu 
 

28. ožujka, subota 

Priska, Renata, Sonja 
sv. misa  

+ Mara i Ivo Gavranović, + Nedjeljko i Paulina 

Komljenović, + Marko i Luca Lacić 

29. ožujka, nedjelja  

    PETA  KORIZMENA 

             NEDJELJA 

sv. misa       – za župnu zajednicu 

 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI  
 

         Dragi župljani, 

da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje 

stanovništva, do daljnjega se otkazuju sve svete mise, slavlja sakramenata, 

pučke pobožnosti župne kateheze i drugi pastoralni susreti. 

Također, to vrijedi i za osobni dolazak župniku u župni ured. 

Trebate li prijaviti sprovod, kakve dokumenti ili upisati misnu nakanu 

nazovite radnim danom od 17 do 18 sati,  župni je telefon 01/66 79 280 ili 

pošaljite poruku e-poštom na adresu: zupa.sopot@zg-nadbiskupija.hr  

Svi dokumenti zatraženi telefonski ili e-poštom bit će poslani zemaljskom 

poštom na vašu adresu. 

Odgađa se i posjet bolesnicima , osim umirućima. 

Svete mise svećenik će slaviti svaki dan privatno na nakane unaprijed 

upisana i na sve vaše nakane. 

 

      Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenoga 

vremena, a molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih 

hrvatskih građana u ovom izazovnom vremenu neka bude ustrajna. 

      Zahvaljujmo svima koji se svojim trudom i doprinosom stavljaju u 

službu  našega zdravlja i općega dobra. Hvala svima koji mole za osobe 

zahvaćene koronavirusom i za svu našu bolesnu braću i sestre.  

      Sve stavljamo pod majčinski zagovor Blažene Djevice Marije, na sve 

zazivamo Božji blagoslov i svima želimo blagoslovljene korizmene dane. 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

                                                                               POZIV OBITELJIMA NA OBITELJSKU MOLITVU 
U ovim teškim danima pozvani smo biti kućnom Crkvom. Stoga pozivamo sve katoličke vjernike da u obiteljskom zajedništvu, ili pojedinačno, mole svaku 

večer. Bilo bi lijepo da se u molitvi, uza zapaljenu svijeću, pročita jedan odlomak iz Svetoga pisma i razmatra Božja riječ i moli Krunica Blažene Djevice 

Marije. Gospodin najbolje pokazuje put kojim trebamo ići u molitvi koja nas otvara djelovanju Duha Svetoga. Sigurni smo da Duh Sveti obnavlja našu 

vjeru, nadu i ljubav te nas jača u nasljedovanju Isusova spasonosnoga puta Križa i Uskrsnuća. 
 

Presveta Bogorodice Marijo, zdravlje bolesnih – moli za nas! 

Sveti Josipe, zaštitniče Crkve i naše domovine – moli za nas! 

Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas! 
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