
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 20. travnja do 26. travnja 2020. 

20. travnja, ponedjeljak  

Anicet, Marcijan 
sv. misa u 18 sati  (bez naroda) 

+ Ana Magdalenić 

21. travnja, utorak 

sv. Anzelmo, crkveni 

naučitelj 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

+ Šima i Marko Kožul, + pok. iz obit. Bučec i 

Boca  

 

22. travnja, srijeda 

Vojmil, Leonida 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

+ Ante i Matija Soldo 

23. travnja, četvrtak 

sv. Juraj mučenik 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

+ Jure i Joso  Cesar 

24. travnja, petak 

Fides, Vjera, Vjerko 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

+ Juraj i pok iz obit. Miličić, + Nikola 

Starešinić 

25. travnja, subota 

sv. Marko, evanđelist 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda)  

- na nakanu u zahvalu 

26. travnja, nedjelja  
TREĆA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

 

sv. misa u 10 sati  (bez naroda) 

  - za župnu zajednicu   

SAVRŠENO KAJANJE  
Budući da ne možemo poći na sakramentalnu ispovijed, možemo obaviti čin savršenoga kajanja. Savršeno kajanje znači da ćemo iskreno pogledati u svoju savjest pa ćemo,  u  tišini 

svojega, srca izreći svoje grijehe Gospodinu. Reći ćemo mu i lake i teške grijehe posve svjesni da smo time uvrijedili Boga, da smo se odmaknuli od dobra i povrijedili svoje bližnje. I 

pokajat ćemo se za to, tražit ćemo osjećaj žaljenja u svojemu srcu – sve dok ga ne nađemo.  Kajući se za svoje grijehe, možemo tada reći Gospodinu:  

Raspeti moj Spasitelju! Evo, iznosim ti sve svoje grijehe. Priznajem da sam te mnogo i često vrijeđao. Ali te molim, sjeti se svoje muke i neizmjernih zasluga 

svoga križa, pa mi se smiluj i oprosti. Žao mi je što sam grijehom uvrijedio tvoju neizrecivu dobrotu. Odlučujem, uz pomoć tvoje milosti, da ću se čuvati, i da 

te ne ću vrijeđati. Presveta Djevice Marijo, Majko milosrđa, izmoli mi od Isusa milosrđe i oproštenje. Bože, budi milostiv meni grješniku! Amen. 
                                                                                        Potom čvrsto odlučite da ćete poći na sakramentalnu ispovijed čim to bude moguće.  

MOLITVA ZA  DUHOVNU PRIČEST  

Moj Isuse, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Volim te iznad svega i želim te u svojoj duši. Kako te sada ne mogu 

sakramentalno primiti, barem duhovno dođi u moje srce. Kao već pristigla, grlim te i ujedinjujem se s tobom. Ne dopusti mi da se ikada odvojim od tebe. 

Amen. (priredio papa Franjo) 

Služite se ovim molitvama da biste se duhovno sjedinili s Isusom Kristom u vremenu kada se ne možemo okupljati u našim crkvama. 

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 na nakane unaprijed upisane i na sve vaše 

nakane. 

SVAKODNEVNU SVETU MISU 

možete pratiti na  Hrvatskoj televiziji: 

radnim danom u 18 sati na HRT 3 

nedjeljom u 10 sati na HRT 1 

iz naše župne crkve Tijela Kristova. 
Pozivamo vas da u svojim domovima, u svojim kućnim crkvama pratite prijenos 

svete mise i obrede da budemo sjedinjeni u zajedničkoj molitvi. 
 

Zbog novonastalih okolnosti nije moguće organizirati najavljena slavlja prve 

svete pričesti  i svete potvrde. Stoga obaviještavamo roditelje naših 

prvopričesnika i krizmanika da se sva ta slavlja odgađaju za novi datum. 

      Zahvaljujmo svima koji se svojim trudom i doprinosom stavljaju u službu  

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

COVIDOM-19  i za svu našu bolesnu braću i sestre.  
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