
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                             od 29. kolovoza do 4. rujna 2022. 
 

29. kolovoza, ponedjeljak 

 Mučeništvo sv. Ivana 

Krstitelja 

sv. misa u 8 sati  

+ Ivan i Jelka Sekulić 

 

30. kolovoza, utorak 

Margarita, Radoslava 
sv. misa u 19 sati  

+ Cvijetko Sarijanović, + Mira Barlafa,  

+ Katarina Vučković 

31. kolovoza, srijeda 

 Gospa od Suza, Željko, Rajko 

 

sv. misa u 19 sati   

+ Antun Jozing 

1. rujna, četvrtak 

Viktor, Tamara
sv. misa u 19 sati 

+ Antonia Dedić 

 

2. rujna, petak 

Vedran, Ingrid, Divna 
sv. misa u 19 sati 

+ Ljubica Pepelnjak, + Marijan Miljan, + Anđa 

i Drago Čuljak 

3. rujna, subota 

sv. Grgur Veliki, papa i 

crkveni naučitelj 

sv. misa u 8 sati 

 

4. rujna, nedjelja 

 

     DVADESETA I TREĆA     

NEDJELJA KROZ GODINU 

      

sv. misa u 9 sati   + pok. iz obit. Meštrić     

sv. misa u 11 sati           –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18.30 sati  + Đuro Križan  

 

 

 

    

       ŽUPNE OBAVIJESTI ZA KOLOVOZ I RUJAN 
 

 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 rujnu 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. 

 Od 1. rujna upisujemo misne nakane za listopad, studeni i prosinac. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,   

MAK, Živo vrelo, Kana. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                              Molitva Gospi od Suza 

                                                                   Gospo od Suza mi te trebamo. Trebamo tvoje svjetlo koje zrači iz tvojih očiju.  

                                                                 Tvoju pomoć koja zrači iz tvoga srca. Tvoj mir kojem si kraljica. 

                                                                          S velikim pouzdanjem povjeravamo ti svoje potrebe.  

                                           Povjeravamo ti svoje boli, da ih ti izliječiš. Povjeravamo ti svoja tijela da nam ti pomogneš.  

                                                                        Svoja srca da ih obratiš.Duše da ih uspraviš prema spasu.  

                                         Tvojim svetim suzama Isus ne može ništa odbiti. Ti si svemoguća za postignuće milosti.  

                                       Udostoj se, dobra majko, ujediniti svoje suze. S našim suzama da ih tvoj božanski sin primi.  

                                          I udijeli nam milosti koje su nam toliko potrebne. O majko ljubavi, majko boli i milosrđa.  

                                                                                         Poslušaj nas i usliši naslovnicu.  

                                                                                     Po Kristu Gospodinu našem. amen 

 


