
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                 od 15. do 21. kolovoza 2022. 
 

15. kolovoza, ponedjeljak 

 UZNESENJE BLAŽENE  

DJEVICE MARIJE –  

VELIKA GOSPA 
 

sv. misa u 9 sati  

+ Ruža Šimičić 

sv. misa u 11 sati 

- za župnu zajednicu 

 

16. kolovoza, utorak 

sv. Rok 
sv. misa u 19 sati  

+ Krunoslav Golubović 

17. kolovoza, srijeda 

 Natalija, Miron 
sv. misa u 19 sati   

+ Gojko i Drko Stojković 

18. kolovoza, četvrtak 

sv. Jelena Križarica
sv. misa u 19 sati 

+ Frano i Ana Čerkez 

 

19. kolovoza, petak 

sv. Ivan Eudes, Ratko 
sv. misa u 19 sati 

+ Ivan Bebek 

20. kolovoza, subota 

sv. Bernard, opat i crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 8 sati 

21. kolovoza, nedjelja 

 

       DVADESETA I PRVA 

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 
 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati. 

 U ponedjeljak, 15. kolovoza, svetkovina je Uznesenja 

Blažene Djevice Marije ili Velike Gospe. Svete mise u 9 i 11 

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 

 Susret hrvatske katoličke mladeži održat će se u subotu, 17. 

rujna u Bjelovaru. Za susret mogu se prijaviti mladi od 

navršene petnaeste pa do tridesete godine života. 

Za mlade iz novozagrebačkog dekanata bit će organiziran 

autobus. Prijava za susret najkasnije do 20. kolovoza 2022. 

 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. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                    Molitva Gospi u svakoj potrebi 

                                      O, slavna, milosrdna Gospo! Mnogima koji su se molili pred tvojim likom udijelila si brojne milosti. 

                                      Pun pouzdanja i ja molim pred tvojim svetim likom: pomozi mi u mojoj nevolji (spomenuti nakanu).  

        Znam da nisam zavrijedio milost, ali se uzdam u beskonačnu ljubav tvoga Sina koji me svojom ljubavlju učinio dostojnim ljubavi Oca nebeskoga. 

                                          Uvjeren u tvoju neizmjernu majčinsku ljubav, utječem se tvome čudotvornom zagovoru.  

                                                                                     Pomozi mi u ovoj potrebi, tebi poznatoj.  

                                                                                           Isprosi mi pomoć od Boga. Amen 

 


