
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 7. rujna do 13. rujna 2020. 
 

7. rujna, ponedjeljak  

sv. Marko Križevčanin, 

prezbiter i mučenik 

sv. misa u 8 sati   

- na nakanu u zahvalu 

8. rujna, utorak 
ROĐENJE 

BLAŽENE DJEVICE MARIJE 

MALA GOSPA 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Branko, Ana i Drago Crnjak, + Marija, 

Božica i Serž Bišćan, + Saša Vojnović,  

- na nakanu 

9. rujna, srijeda 

sv. Petar Claver 
sv. misa u 18,30 sati  

+ Petar Jukić 

10. rujna, četvrtak 

Pulherija, Sebastijan 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Tomo, Zdenko i Janja Mioč 

11. rujna, petak 

Bonaventura, Gašpar 
sv. misa u 18,30 sati 
+ Dušan i Ruža Tončić, - na nakanu 

12. rujna, subota 

Ime Marijino 
sv. misa u 8 sati   
+ Stjepan Hrvoić 

13. rujna, nedjelja   

    DVADESETA I ČETVRTA 

  NEDJELJA KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati           - za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Marija Jurčević 

 

 

 

                        ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 
 U nedjelju, 13. rujna zbog hodočašća vjernika grada Zagreba u 

Mariju Bistricu u našoj crkvi svete mise bit će u 9 i 18,30 sati. 

 Zbog pandemije nismo mogli slaviti Veliki tjedan, stoga je papa Franjo 

odredio da se milostinja za Svetu zemlju (Božji grob) ove godine prikuplja 

u nedjelju, 13. rujna, uoči blagdana Uzvišenja Svetoga Križa. 

 U utorak, 8. rujna, blagdan je Rođenje Blažene Djevice Marije ili Mala 

Gospa. Sveta misa u 18,30 sati.  

 Susret Biblijske grupe, tema: Kada smo sigurni da su nam oprošteni grijesi 

u sakramentu ispovijedi?,nakon večernje svete mise u srijedu, 9. rujna. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise   u 

četvrtak, 10. rujna. 

 Od 1. rujna upisujemo misne nakane za listopad, studeni i prosinac. 

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Ostrogovićeve, Pičmanove i 

Potočnjakove ulice. 

 U utorak, 8. rujna u 19,30 sati bit će sastanak roditelja naših 

ovogodišnjih krizmanika. 

 U srijedu, 9. rujna 19,30 sati bit će sastanak roditelja naših 

ovogodišnjih prvopričesnika.  

            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. 

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

Sveta ispovijed je u sakristiji gdje se može ostvariti potreban tjelesni  

razmak.  

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

Kana. 

 

                                                      ZAVJETNO HODOČAŠĆE VJERNIKA GRADA ZAGREBA U MARIJU BISTRICU 
Ovogodišnje Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba održat će se 12. i 13. rujna pod geslom: „O pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje." 

Preporučujemo da se vjernici za dolazak u Mariju Bistricu služe osobnim vozilima ili dođu pješice. 

Mlade pozivamo da se priključe pješacima u subotu ili da u nedjelju dođu sa svojim obiteljima. 

Župa Tijela Kristova u Sopotu zbog posebnih okolnosti ove godine neće organizirati autobus na hodočašće u Mariju Bistricu! 
 

                                                                                Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:  
                                      Lovro Brcković, sin Branka i Marije Brcković rođ. Čorić iz Zagreba i Marija Anić, kći Ante i Mire Anić rođ. Pleša iz Sopota. 

                                                                        Vjenčanje će biti 19. rujna 2020. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

                                      Josip Mišanec, sin Maria i Jasne Mišanec rođ. Klaić i Iva Šunjić, kći Mije i Ljiljane Šunjić rođ. Jularić oboje iz Središća. 

                                                                        Vjenčanje će biti 19. rujna 2020. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

 


