RASPORED SVETIH MISA
ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN

od 12. do 18. rujna 2022.
12. rujna, ponedjeljak
Presveto Ime Marijino

sv. misa u 8 sati
+ Rudolf i Amalija Jambrek

13. rujna, utorak
sv. Ivan Zlatousti, crkveni
naučitelj

sv. misa u 18,30 sati
+ Zora Jevgić, + Vlado Radman, + Ivan
Puškarić, - na nakanu u čast pet rana Isusovih

14. rujna, srijeda

sv. misa u 18,30 sati
+ Jozo Kuliš

UZVIŠENJE SV. KRIŽA
15. rujna, četvrtak

Blažena Djevica Marija
Žalosna

sv. misa u 18,30 sati
- na čast Gospe Želosne

16. rujna, petak
sv. Kornelije, papa i sv. Ciprijan,
biskup, mučenici

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivica Krpan, + Zlatko Klem, + Nada Tkalčić,
- na nakanu u čast pet rana Isusovih

17. rujna, subota

sv. misa u 8 sati
+ Marija Markić

sv. Hildegarda, redovnica
18. rujna, nedjelja
DVADESETA I PETA
NEDJELJA KROZ GODINU

sv. misa u 9 sati
+ pok. iz obit. Kolarec
sv. misa u 11 sati
- za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Vinko Španjol

 Nedjelja, 11. rujna naša Župa hodočasti u Mariju Bistricu.
Svete mise u 8 i 18,30 sati. Nema mise u 11 sati.
 Od utorka, 13. rujna svete mise od utorka do petka u 18,30
sati. Ponedjeljkom i subotom u 8 sati.
 U četvrtak, 15. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim
Oltarskim Sakramentom.
 Slijedeće nedjelje, 18. rujna, na misi u 9 sati, imat ćemo zaziv
Duha Svetoga za početak nove školske i vjeronaučne godine.
Pozivam roditelje, djecu i učitelje da svi zajedno molimo
Gospodina da svojim Duhom obasja naše učenike, vjeroučitelje i
učitelje kako bi svojim životom i radom mogli biti svjetlo jedni
drugima u prenošenju i stjecanju znanja u ovoj školskoj godini.
 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz svih ulica u Sopotu i
Središću.
 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:
Alan Antun Štefanac, sin Vladimira i Maje Štefanac rođ. Tasić i
Dajana Miličić, kći Milorada i Jadranke Miličić rođ. Brzić oboje iz
Sopota (Zagreb).
Žele se vjenčati 30. rujna 2022. u župi sv. Blaža (Zagreb).

Blagdan Uzvišenje svetog Križa
Svake godine 14. rujna slavimo Uzvišenje svetoga Križa! Isusova je riječ: „Kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi!“
On je umro za nas na drvu križa. Htio nas je podsjetiti da se čitava povijest spasenja odvija između dva stabla.
Prvo je stablo spoznaje dobra i zla iz edenskog vrta. Tu se dogodio prvi čovjekov pad, prvi grijeh; tu je za čovjeka počelo stanje prokletstva.
I da bi to stanje prestalo, da bi se promijenilo, Jedinorođeni Sin Božji preuzima na se križ, umire na drvu križa, i Bog ga uvodi u novi život.
I tako križ, do Isusa Krista simbol prokletstva, postaje za vjernike simbol spasa koji vodi u vječni život. Isus je na križu pobijedio.
Zato Crkva vapije pred križem Isusovim:“Zdravo križu, nado sva!“ U križu je nada naša, u križu Isusovu je spas naš!
Na Sveti petak u bogoslužju kličemo: „Tvome se križu, Gospodine, klanjamo… zbog ovog drveta nastade radost u cijelom svijetu.“

