
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 13. srpnja do 19. srpnja 2020. 
 

13. srpnja, ponedjeljak  

Blažena Djevica Marija 

Bistrička 

sv. misa u 8 sati   

+ vlč. Josip Zović 

14. srpnja, utorak 

sv. Kamilo, Gašpar 
sv. misa u 19 sati  

+ Josip Franjo i Danijel Vilić, + Stjepan i Grgica 

Adžić i pok. oz obit., + Blaž Mikec, + Josip 

Kirinčić i pok. iz obit. Kirinčić i Vračević, + Ljubo 

Picukarić 

15. srpnja, srijeda 

sv. Bonaventura 
sv. misa u 19 sati  

+ pok. iz obit. Ferić 

16. srpnja, četvrtak 

Bl. Djevica Marija od brda 

Karmela 

sv. misa u 19 sati 

+ Marija Bem i Antonija Kalajdžić 

17. srpnja, petak 

 Nadan, Hijacint, Rufina 
 

sv. misa u 19 sati 
+ Marija Cvetko, + Ivan Franul 

 

18. srpnja, subota 

Emilija, Ljuba, Bruno 
sv. misa u 8 sati   
+ Franjo Grabar 

19. srpnja, nedjelja   
          ŠESNAESTA 

NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati            + vlč. Josip Zović 

sv. misa u 11 sati          – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati      
 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SRPANJ 
 

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

 Tijekom srpnja i kolovoza svete mise u tjednu u našoj su župi: 

                       -  ponedjeljkom i subotom u 8 sati 

                       -  od utorka do petka u 19 sati. 
 

 Zbog izvanrednih okolnosti slavlje svete potvrde i prve svete pričesti u 

našoj župi odgođeno je za jesen, tj. na početak nove školske godine. 

            Slavlje prve svete pričesti bit će u nedjelju, 4. listopada u 11 sati. 

Slavlje svete potvrde bit će u subotu, 26. rujna u 10 sati. 

 

 U mjesecu srpnju crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice. 

 Svoje novčane priloge za obitelji i pojedince stradale u potresu možete 

staviti u posebnu škrabicu koja se nalazi na stolu za katolički tisak ili 

osobno donijeti u župni ured.  

 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise. 

Sveta ispovijed bit će u posebnu, za to predviđenu prostoru, gdje će se 

moći ostvariti potreban tjelesni  razmak.  
 

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

Kana. 

                       
 

  

                                                                            SAKRAMENT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI 

 Dalibor Perković, sin Gorana i Dunje Perković rođ. Dutina, iz Zagreba i Suzana Filić, kći Stjepana i Marije Filić rođ. Jozić, iz Sopota (Zagreb) 

                                                        Vjenčanje će biti 1. kolovoza 2020.  u crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Sigetu (Zagreb). 

 

Dario Kurečki, sin Siniše i Natalije Kurečki rođ. Vuković, i Tanja Topić, kći Ivana i Nediljke Topić rođ. Mlinar, oboje iz Sopota (Zagreb). 

                                                         Vjenčanje će biti 8. kolovoza 2020. u crkvi Uzašašća Gospodnjega u Sloboštini (Zagreb). 

 

Đef Agić, sin Mithata i Biserke Agić rođ. Mikuli, iz Zagreba i Marija Krnić, kći Đure i Brigite Krnić, rođ. Kosina iz Sopota (Zagreb). 

                                                          Vjenčanje će biti 18. srpnja 2020. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu (Zagreb). 


