RASPORED SVETIH MISA
od 16. studenoga do 22. studenoga 2020.
16. studenoga, ponedjeljak
sv. Margareta Škotska,
kraljica
17. studenoga, utorak
sv. Elizabeta Ugarska,
redovnica

sv. misa u 8 sati

18. studenoga, srijeda
Posveta bazilika svetih
apostola Petra i Pavla
19. studenoga, četvrtak
Jakob pustinjak

sv. misa u 18,30 sati
+ Lucija Jakara i svi. pok. iz obit. Jakara

20. studenoga, petak
Zlatko, Zlatan, Edmund

sv. misa u 18,30 sati

21. studenoga, , subota
Prikazanje BD MarijeGospa od Zdravlja
22. studenoga, nedjelja
ISUS KRIST-KRALJ
SVEGA SVORENJA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI



sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Žnidar, + Marija Radmilović, + Ivan
Pavlović, – za duše u čistilištu





sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan Zovko




+ Marijan Kivač, + pok. iz obit. Žuna i Otrin, + Dora
Sinković, + Dubravko Vucković, + Agata Klasić,
+ Luka Brlas



sv. misa u 8 sati
+ Franjo i Ana Škrlec



sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
+ Drago i Dragica Pavlović
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Marko Vrkljan

Svete su mise nedjeljom u 7,30 sati te u 9, 11 i 18,30 sati
Župa Tijela Kristova u Sopotu proslavit će u utorak, 17. studenoga 2020.,
sedmu godišnjicu posvete župne crkve Tijela Kristova.
Svečano euharistijsko slavlje u 18,30 sati predvodit će vlč. Ivan Vučak,
upravitelj župe Presvetog Trojstva u Krašiću. Istog dana nakon večernje
svete mise obilježit ćemo sjećanje na žrtve grada Vukovara i Škabrnje
paljenjem svjetla u lampionima ispred crkve.
Župni vjeronauk za krizmanike u četvrtak, 19. studenoga:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati.
Susret Biblijske grupe, tema: Isus se poistovjećuje sa čovjekom, nakon
večernje svete mise u srijedu, 18. studenoga.
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom poslije svete mise u
četvrtak, 19. studenoga.
U mjesecu studenom crkvu čiste župljani iz ulica Stonska, K. Kantoci, E.
Murtića i J. Knifera.
U crkvi na stoliću za katolički tisak možete uzeti katolički kalendar za 2021.
godinu
Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise.
Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban tjelesni razmak.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo vrelo,
Kana.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
Ivan Jagić, sin Dubravka i Danice Jagić rođ. Bošković i Jelena Komljenović,
kći Ivice i Đurđe Komljenović rođ. Brajdić oboje iz Sopota (Zagreb).
Vjenčanje će biti 20. studenoga 2020. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu.

Obavijest o obilježavanju DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA I ŠKABRNJE u gradu Zagrebu
I reći ću vam samo jednu stvar: zapamtite Vukovar!
Utorak, 17. studenoga 2020. godine u 18 sati, paljenje svjetla u lampionima uz ulicu grada Vukovara.
Središnji događaj bit će u 18,30 sati kod spomenika dr. Franje Tuđmana, na križanju ulica Grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice).
Srijeda, 18. studenoga 2020. godine u 19 sati svečano euharistijsko slavlje u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu,
u 20 sati koncert Zapamtite Vukovar!

„Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što“!

