
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 27. travnja do 2. svibnja 2020. 

27. travnja, ponedjeljak  

bl. Ozana Kotorska 
sv. misa u 18 sati  (bez naroda) 

+ Božidar i Marija Jedvaj 

28. travnja, utorak 

sv. Petar Chanel, Ljudevit 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

+ pok. iz obit. Šumak 

 

29. travnja, srijeda 

sv. Katarina Sijenska 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

- na nakanu u zahvalu 

30. travnja, četvrtak 

sv. sv. Pio V, papa 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

– na nakanu   

1. svibnja, petak 

sv. Josip Radnik 

 

sv. misa u 18 sati (bez naroda) 

– na čast malom Isusu 

2. svibnja, subota 

sv. Atanazije, biskup 

 

sv. misa u 18 sati   

 

3. svibnja, nedjelja  
ČETVRTA VAZMENA 

NEDJELJA 

 

 

sv. misa  

– za župnu zajednicu   

 

Dragi župljani! 
 

Dana 23. travnja Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak o postupnom popuštanju uvedenih mjera 

           zbog epidemije bolesti COVID-19. Jedna od tih mjera odnosi se i na vjerska okupljanja koja će biti dopuštena uz poštovanje 

određene epidemiološke mjere. Sve do 2. svibnja u našoj će se crkvi, bez prisutnosti naroda, slaviti sveta misa u 18 sati.  

Tu ćete svetu misu moći, kao i dosad,  pratiti na trećem programu Hrvatske televizije. 
 

O svim novim mjerama o okupljanju na misnim slavljima i rasporedu svetih misa u našoj crkvi nakon 2. svibnja 

 obavijestit ćemo vas na župnoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči u crkvenom dvorištu. 

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. 

Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Karlo Krišto, sin Vlatka i Dijane Krišto rođ. Pupačić iz Sopota i Marija Marić 

Ćorluka, kći Miroslava i Katice Marić rođ. Ćorluka iz Zagreba (Dubrava). 

Vjenčanje će biti 2. svibnja 2020. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu.      
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