RASPORED SVETIH MISA
od 3. do 9. svibnja 2021.



3. svibanja, ponedjeljak
sv. Filip i Jakov, apostoli

sv. misa u 8 sati
+ Ivan i Jelka Sekulić

4. svibnja, utorak
sv. Florijan

sv. misa u 18,30 sati
+Ivica Vijant, + Hermina Skorup, + Joso,
Maro i Bruno Glamuzina, + Krešimir Markan

5. svibnja, srijeda
Hilarije, Maksim, Irena

sv. misa u 18,30 sati
+ Filip Ćorić i pok. iz obit. Ćorić, Smiljanić i
Jukić
sv. misa u 18,30 sati
+ Ante Banić

6. svibnja, četvrtak
sv. Irenej Srijemski, biskup i
mučenik
7. svibnja, petak
sv. Dujam, biskup, mučenik

8. svibanj, subota
Bl. Djevica Marija, posrednica
milosti
9. svibnja, nedjelja
ŠESTA VAZMENA
NEDJELJA

sv .misa u 18,30 sati
+ Veljko Iličić, + Stjepan i Amalija Sremec,
+ Josip Pečenec
sv. misa u 8 sati
- na nakanu
sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
+ Marko Knežević
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Blaž Mikec

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SVIBANJA

U utorak, 4. svibnja, održat će se roditeljski sastanak ovogodišnjih
krizmanika u crkvi Tijela Kristova u 19 sati.
Molimo da na roditeljski sastanak dođe jedan od roditelja krizmanika.
 Župni vjeronauk:
za krizmanike u četvrtak, 6. svibnja:
za 8.a u 15 sati, 8.b u 15,45 sati te 8.c u 16,30 sati.
 Susret Biblijske grupe , tema: Ponizni budite!, nakon večernje mise u
srijedu, 5. svibnja
 U četvrtak, 6. svibnja, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom.
 U mjesecu svibnju crkvu čiste župljani iz ulice V. Kovačića.
 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete mise.
Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban razmak.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK,
Živo vrelo, Kana.
 Svečanost svete potvrde ili krizme bit će 15. svibnja u 11 sati
u našoj župi.
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Aleksandar Lošonski, sin Šandora i Marije Lošonski rođ. Keščuš i Ivona
Ević, kći Vjekoslava i Jagode Ević rođ. Šimić. Oboje iz Sopota.
Vjenčanje će biti 7. svibnja 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu.
Juraj Voloder, sin Zorana i Vesne Voloder rođ. Džanak i Ines Čikotić,
kći Stjepana Šuštić i Mande Čikotić. Oboje iz Središća.
Vjenčanje će biti 8. svibnja 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu.

MARIJA - KRALJICA SVIBNJA

Mariju, Isusovu i našu majku, slavimo i častimo od davnina. Narod joj je sagradio i posvetio crkve i kapelice, a u kalendaru su zapisani njezini mnogobrojni
blagdani.
Tako Majku Isusovu slavimo i častimo kao Gospu Lurdsku, Svijećnicu, Gospu Karmelsku, Gospu Snježnu, Veliku Gospu, Gospu Fatimsku, Mariju Pomoćnicu,
Gospu od Zdravlja, Gospu Trsatsku, Gospu Žalosnu, Mariju Bogorodicu...
No jedan je mjesec, najljepši od svih u godini – jer ga je Gospodin okupao mirisima i bojama proljetnoga cvijeća – posvećen Mariji. To je svibanj, mjesec
toplih jutara, vedra plavog neba, lagana povjetarca, bujne zelene trave i ugodnih večeri. I nije bilo ljepše prigode doli smjestiti Božju Majku u cvjetni okvir
jednog ugodnog mjeseca. A svojom je veličinom, ljepotom i milinom i zaslužila da ju nazovemo Kraljicom svibnja.
Svibanjske su pobožnosti ono najvažnije što nas povezuje s Kraljicom svibnja. One su zov na zajedničku molitvu krunice. U Marijinom ružariju promišljamo i
glavne događaje naše vjere: djevičansko začeće i otajstva Isusova djetinjstva, Isusovu muku i uskrsnuće te Marijino uznesenje na nebo.
Molitva krunice, molitva je Mariji, ali i njezinu Sinu. Nije li Isus prije svoje teške smrti na križu, ostavio svoju Majku učeniku, ali po njemu, i svima nama?!

