
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                      od 5. do 11. rujna 2022. 
 

5. rujna, ponedjeljak 

 sv.Majka Terezija iz Kolkute 

 

sv. misa u 8 sati  

+ Dubravko Vucković 

 

6. rujna, utorak 

Zaharija, Davor 
sv. misa u 19 sati  

+ Kata Tomas, + Drago Šakić, + Petar, Marica  

i Stjepan Pomper, + Marko i Petar Mladen  

Golubić, - na nakanu za obraćenje obitelji 

 

7. rujna, srijeda 

 sv. Marko Križevčanin, 

mučenik 

 

sv. misa u 19 sati   

+ Anka Matanovac 

8. rujna, četvrtak 

Rođenje Blažene Djevice 

Marije; Mala Gospa

sv. misa u 19 sati 

- na nakanu 

 

9. rujna, petak 

sv. Petar Claver, misionar 
sv. misa u 19 sati 

+ Petar Jukić, + pok. iz obit. Požgaj i Poslon,  

+ Ružica Krpan 

 

10. rujna, subota 

sv. Nikola Tolentinski, 

pokornik 

sv. misa u 8 sati 

 

11. rujna, nedjelja 

 

 DVADESETA I ČETVRTA     

NEDJELJA KROZ GODINU 

      

sv. misa u 8 sati              - za župnu zajednicu   

sv. misa u 18.30 sati  + Ruža i Dušan Tončić 

 

 

 

    

                 ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 
 U nedjelju, 11. rujna naša Župa hodočasti u Mariju Bistricu. 

Svete mise u 8 i 18,30 sati. 

 Od 6.do 9. rujna svete mise: 

- ponedjeljkom i subotom u 8 sati 

- od utorka do petka u 19 sati 

 U četvrtak, 8. rujna, blagdan je Rođenje Blažene Djevice Marije 

ili Mala Gospa. Sveta misa 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. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Emanuel Pavlić, sin Franje i Tanje Pavlić rođ. Marković i Mateja 

Pavlek, kći Damira i Ljiljane Pavlek rođ. Đurđević. Oboje iz Sopota 

(Zagreb). Vjenčanje će biti 17. rujna 2022. u Sopotu. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                Sveti Marko Križevčanin – mučenik za istinu i jedinstvo Crkve 

 
Sv. Marko Križevčanin je mučenik, treći svetac Crkve u Hrvata, a svetim ga proglasio sv. Ivan Pavao II. Rođen je 1580. godine kao Marko Stjepan 

Krizin u slobodnom kraljevskom gradu Križevcima, u Zagrebačkoj biskupiji. 

Kad je kalvinska vojska pokušala prisiliti Marka i dvojicu njegovih prijatelja, Melhiora i Stjepana, da pristupe kalvinima, oni su to odbili i time pali u 

njihovu nemilost. Uhitili su ih i svoj trojici nemilosrdno oduzeli živote. Markovo tijelo počiva u uršulinskom samostanu u Trnavi. 
Bože, sveti Marko Križevčanin revno je propovijedao Tvoju riječ i neumorno branio jedinstvo jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve, zbog čega je 
podnio mučeničku smrt. Molimo Te da po njegovu zagovoru i mi pronosimo Tvoju riječ svojim životom i zalažemo se za jedinstvo svih kršćana. 

                                                                                   Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.                                                                                          
 


