RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ

od 22. do 28. kolovoza 2022.
22. kolovoza, ponedjeljak
Blažena Djevica Marija,
Kraljica

sv. misa u 8 sati
- na nakanu u čast B.D.Marije

23. kolovoza, utorak

sv. misa u 19 sati
+ za žrtve totalitarnih režima, - na čast B.D.
Marije

sv. Ruža Limska, djevica
24. kolovoza, srijeda

sv. Bartol, apostol
bl. Miroslav Bulešić, hrv.
mučenik
25. kolovoza, četvrtak

sv. Josip Kalasancijski,
svećenik

sv. misa u 19 sati
+ Ivan i Stjepan Pavičić

sv. misa u 19 sati
+ Tomislav Štajduhar

26. kolovoza, petak
Melkizdek, Anastazije

sv. misa u 19 sati
+ Ljubica Pelikan, - na nakanu

27. kolovoza, subota

sv. misa u 8 sati
+ Ljubomir Markić

sv. Monika, majka sv.
Augustina
28. kolovoza, nedjelja
DVADESETA I PRVA
NEDJELJA KROZ GODINU

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18.30 sati.

sv. misa u 9 sati + Ivan i Ika Pavičić
sv. misa u 11 sati
– za župnu zajednicu
sv. misa u 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.
 Zavjetno hodočašće grada Zagreba u Hrvatsko nacionalno
svetište Majke Božje Bistričke održat će se u nedjelju, 11. rujna.
Župljane koji žele ići na hodočašće autobusom molimo da se
prijave u župnom uredu. Cijena je 80 kn po osobi. Polazak
autobusa iz Sopota za Mariju Bistricu u 7 sati a povratak iz Marije
Bistrice u 15 sati.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.

Sveti Bartol, apostol
Među imenima svetih apostola spominje se i Sv. Bartolomej. Spominju ga Matejevo, Markovo i Lukino evanđelje te Djela apostolska, a Crkva ga se prisjeća 24.
kolovoza. Ime apostola Bartolomeja izvodi se od Bar Talmaj, što znači Talmajev sin. Odatle njegovo latinizirano ime Bartholomaeus, odnosno Bartolomej ili
pučki Bartol.
Sv. Bartolomej bio je rodom iz Kane Galilejske, gdje trajnu uspomenu na njega čuva crkva njemu posvećena. Nakon silaska Duha Svetoga nad apostole i Bartol se dao
na misionarenje. Kasnije mu predaja pripisuje veoma duga misijska putovanja, čak do Indije, što se ne može sa sigurnošću potvrditi. No iz predaje se dade izvesti prilično
siguran zaključak da je Bartol bio veoma aktivan i dinamičan apostol, što je lako i razumljivo. Prožet snagom Duha odozgora, pošao je i on na naviještanje Radosne
vijesti, posvetivši tome radu sav svoj život, koji je napokon zapečatio mučeničkom smrću.
Vjernici su se utjecali u zagovor Bartolomeju u raznim bolestima, osobito kod grčeva raznih vrsta, kožnih i živčanih bolesti. Kao zaštitnika zazivaju ga zanatlije, koji se
bave izradom predmeta od kože, kožari općenito, ali i seljaci te pastiri.
Dođi sveti Bartole sa braćom svojom nebeskom među braću slavljeničku na zemlji, isprosite nam milost jakosti pod križem.
Pomozi nam zaštitniče kod raznih bolova tijela, zaštitniče seljaka, pastira, kožara i zanatlija.

