RASPORED SVETIH MISA
od 30. kolovoza do 5. rujna 2021.
30. kolovoza, ponedjeljak
Gaudencija, Margarita

sv. misa u 8 sati
+ Mira Barlafa

31. kolovoza, utorak
Gospa od suza

sv. misa u 19 sati
+ Ivančica Lukinić i pok. iz obit. + Ankica
Švab, + Antun i Ivica Jozing, - na nakanu za
zdravlje

1. rujna, srijeda
sv. Egidije, Julijana, Ruta

sv. misa u 18,30 sati
+ Marija Mihalinac

2. rujna, četvrtak
Kalista, Prosper, Ingrid

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivan Ćurić Tomić

3. rujna, petak
sv. Grgur Veliki, papa i crkveni
naučitelj

sv .misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Žnidar, + Drago i Anđa Čuljak
i pok. iz obit. Čuljak, - na nakanu
sv. misa u 8 sati
+

4. rujna, subota
Bonifacije, Mojsije, Ida
5. rujna, nedjelja

DVADESET I TREĆA
NEDJELJA KROZ
GODINU

sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ I RUJAN
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18, 30 sati.
 Od srijede, 1. rujna svete mise od utorka do petka u 18,30 sati.
 U četvrtak, 2. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom
 U petak, 3. rujna prvi je petak u mjesecu. Sveta ispovijed od 17,45 do
18,30 sati.
 U mjesecu rujnu upisujemo misne nakane za listopad, studeni i prosinac.
 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz Šenove ulice!
 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.
 Zavjetno hodočašće grada Zagreba u Hrvatsko nacionalno svetište Majke
Božje Bistričke održat će se u nedjelju 19. rujna ove godine pod geslom:
„Dom nam čuvaj, Božja Mati!“
Župljane koji žele ići na hodočašće autobusom molimo da se prijave u
župnom uredu.

Sakrament ženidbe žele sklopiti:
Goran Petković, sin Marka i Josipe Petković rođ. Đuran i Ana Jelušić, kći Ive i Marije Jelušić rođ. Krvavica oboje iz Središća (Zagreb).
Vjenčanje će biti 3. rujna 2021. u crkvi Tijela Kristova u Sopotu.
Domagoj Fiak, sin Zvonimira i Kate Fiak rođ. Dražetić iz Središća (Zagreb) i Marija Pavković, kći Zdravka i Marine Pavković rođ. Zadro iz Lučkog.
Vjenčanje će biti 11. rujna 2021. u crkvi Sv. Ivana Nepomuka u Lučkom.

