
 

   RASPORED SVETIH MISA 

 od 15. do 21. studenoga 2021. 

15. studenoga, ponedjeljak 

sv. Albert Veliki,  

biskup i crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati  
+ Mara Kaselj, + Milka Jozić 
 

16. studenoga, utorak 

sv. Margareta Škotska  

sv. Gertruda 

sv. misa u 18,30 sati  

+Petar i Manda Sučić, +Ilija i Ružica Kraljević, 

+Nikola i Iva Kraljević, +Marko i Ljuba Bilić,  

+pok. iz obit.Žndar, +Krsto Grabovac, +Dušan i 

Ruža Tončić, +Lara Kurešić, +pok. iz obit. Fiket i 

Kušan, +Ruža Tokić, +Milan Ivić, +Dragutin 

Gašparović– na nakanu za zdravlje 
 

17. studenoga, srijeda 

sv. Elizabeta Ugarska 
sv. misa u 18,30 sati   

+ Marija Mihalinac 
 

18. studenoga, četvrtak 

Posveta bazilika svetih 

apostola Petra i Pavla 

sv. misa u 18,30 sati 

+Lucija Jakara i svi pok. iz obit. Jakara 
 

19. studenoga, petak 

sv. Jakov pustinjak 
sv. misa u 18,30 sati 

+Ivica Zovko, +Pero Rotim, +Marijan Kivač i 

pok. iz obit. Žuna i Otrin, +Dora Sinković,   

+Agata Klasić, +Marko Tokić, + za duše u 

čistilištu 

 

20. studenoga, subota 

 Oktavije, Zlatko, Zlatan 
sv. misa u 8 sati 

+ Ivo, Pava i Mato Zovko 

121. studenoga, nedjelja  

       ISUS KRIST –   

    KRALJ SVEGA  

      STVORENJA 

sv. misa u 7,30 sati      

sv. misa u 9 sati         + Nikola Fortunić 

sv. misa u 11 sati       –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Ante Banić 

 

 

 

                             ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI 

 Svete mise nedjeljom u 7,30, 9,  11 i 18, 30 sati.  

 Župni vjeronauk,  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića, u srijedu 17. studenoga u 14 sati 

za prvopričesnike OŠ Središće, u četvrtak, 18. studenoga u 17,15 sati; 

za krizmanike OŠ Ive Andrića, u utorak 16. studenoga: 

                                             8.a i 8b u 15 sati, 8.b, 8c. i 8d u 15,45 sati. 

za krizmanike OŠ Središće u srijedu 17. studenoga u 16 sati.      
 Susret Biblijske grupe, tema: Zašto sam se rodio?, nakon večernje mise u 

utorak, 16. studenoga. 

 U četvrtak, 18. studenoga, nakon svete mise klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

  U mjesecu studenome crkvu čiste župljani iz Zemljakove 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, sa stilića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar za 2022. 

godinu.   

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

 Živo vrelo, Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Mate Mikulić, sin Mirka i Lucije Mikulić rođ. Kelava iz Središća (Zagreb) i 

Tea Zidanić, kći Vinka i Ružice Zidanić rođ. Rajčanji iz Zagreba. 

Vjenčanje će biti 27. studenoga 2021. u crkvi sv. Marka u Zagrebu. 

     

 

 
 

 
 

 

PROSLAVA OSME  GODIŠNJICE POSVETE CRKVE TIJELA KRISTOVA U SOPOTU 
 

Župa Tijela Kristova u Sopotu proslavit će u srijedu, 17. studenoga 2021., osmu godišnjicu posvete župne crkve Tijela Kristova. 

                           Svečano euharistijsko slavlje u srijedu, 17. studenoga u 18,30 sati, predvodit će don Antonio Mikulić, vojni kapelan. 

 

   Istoga dana nakon večernje svete mise obilježit ćemo sjećanje na žrtve grada Vukovara i Škabrnje  

paljenjem svjetla u lampionima ispred crkve.  
 

 


