RASPORED SVETIH MISA
od 1. do 7. kolovoza 2022.
1. kolovoza, ponedjeljak
sv. Alfonz, biskup i crkveni
naučitelj

sv. misa u 8 sati
- na nakanu u zahvalu za 30 godina kršćanskog
braka

2. kolovoza, utorak

sv. misa u 19 sati
+ Ivica i Ivan Pavlović, + Tihomir Prskalo,
+ pok. iz obit. Požgaj i Poslon

Blažena Djevica Marija od
Anđela (Porcijunkula)
3. kolovoza, srijeda

bl. Augustin Kažotić,
dominikanac
4. kolovoza, četvrtak

sv. Ivan Marija Vianney,
župnik Arški
5. kolovoza, petak
Posveta Bazilike Svete Marije
Velike u Rimu, Gospa Snježna
6. kolovoza, subota
PREOBRAŽENJE
GOSPODINOVO – BOŽJE LICE

7. kolovoza, nedjelja
DEVETNAESTA NEDJELJA
KROZ GODINU

sv. misa u 19 sati
+ Smiljan Puljić
sv. misa u 19 sati
+ Jadranko Combaj
sv. misa u 19 sati
+ Dubravko Vucković
sv. misa u 8 sati
+ Mihael i Josip Borošak
sv. misa u 9 sati - na nakanu u zahvalu na čast
Presvetom srcu Isusovu i Bezgrešnom Srcu
Marijunu
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 18.30 sati + Lejla Novljaković i
Milkica Pavušek

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ
 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.
 Od utorka, 5. srpnja te tijekom srpnja i kolovoza svete mise
u tjednu u našoj župi su:
- ponedjeljkom i subotom u 8 sati
- od utorka do petka u 19 sati
 U mjesecu kolovozu crkvu čiste župljani iz svih ulica u Sopotu i
Središću.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
Mihael Bosak, sin Željka i Blaženke Bosak r. Varenica iz Zagreba i
Carmen Vidmar, kći Nenada i Nile Vidmar r. Kren iz Središća
(Zagreb). Žele se vjenčati 3. rujna 2022. u župi Sveti Duh (Zagreb).
Dominik Draganić, sin Dubravka i Silvije Draganić iz Središća
(Zagreb) i Doroteja Turković, kći Ivana i Ivane Turković r. Fabijanec
iz Zagreba. Žele se vjenčati 26. kolovoza 2022. u župi Uzvišenja sv.
Križa u Sigetu.

Blažena Djevica Marija Anđeoska ili Porcijunkula
Blažena Djevica Marija Anđeoska ili Porcijunkula slavi se 2. kolovoza, a vezana je uz obraćenje svetog Franje Asiškog, koje se dogodilo na taj
dan 1208. u crkvici svete Marije od Anđela, podno grada Asiza. Ta crkvica postala je okupljalište prvih Franjinih sljedbenika, svojevrsna
kolijevka franjevaštva, u kojoj je Franjo osnovao Red Male braće. Upravo je nju išao obnavljati kad mu je Krist progovorio s križa u crkvi sv.
Damjana i rekao mu da popravi njegovu Crkvu koja se ruši. Franjo je to doslovno shvatio pa je počeo obnavljati ruševnu crkvicu Gospe od
Anđela. Porcijunkula je postala kolijevkom franjevačkih redova, a uz nju je sv. Franjo i umro.
Postala je glasovita zbog oprosta koji se u njoj podjeljuje.
Neka nam Gospa od Anđela izmoli sposobnost opraštanja i dar oprosta od našeg milosrdnog Oca.

