
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                                    od 19. do 25. rujna 2022. 
 

19. rujna, ponedjeljak 

 sv.Januarije, biskup i mučenik 

 

sv. misa u 8 sati  

- na nakanu 

 

20. rujna, utorak 

sv.Andrija Kim Taegon, prezbiter 

Pavao Chong Hasang i drugovi, 

mučenici iz Koreje 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Željko Aleksandrović, + Marija, Vera i Juraj 

Herlić i pok. iz obit., + Tomislav Lončar, + Anita 

Brigović, + za duše u čistilištu, - na nakanu u 

čast pet rana Isusovih 

21. rujna, srijeda 

 SV. MATEJ, APOSTOL I 

EVANĐELISTA 

 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Ante i Hozana Latinac, + Franjo Pranjić 

22. rujna, četvrtak 

sv. Mauricije i drugovi, 

mučenici 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Marko Vrkljan 

 

23. rujna, petak 

sv. Pio iz Pietrelcine, redovnik, 

mistik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ružica Krpan, + Saša Gršić, - na nakanu za 

obračenje obitelji, - na nakanu u čast pet rana 

Isusovih 

 

24. rujna, subota 

Rane sv. Franje, jesenske 

kvatre 

sv. misa u 8 sati 

+ Marija Markić 

25. rujna, nedjelja 

 

     DVADESETA I ŠESTA       

NEDJELJA KROZ GODINU 

      

sv. misa u 9 sati           - na nakanu 

sv. misa u 11 sati         - za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    - na nakanu za obitelj 

 

 

 

    

                 ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN 

 
 Svete su mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati 

 Danas, 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.  

 U četvrtak, 22. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 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: 

Stjepan Rimac, sin Dušana i Ivančice Rimac rođ. Žugaj iz Sopota i 

Antonija Zagajski, kći Zdravka i Brankice Zagajski rođ. Srpak iz Zagreba. 

Vjenčanje će biti 23. rujna 2022. u župi sv. Antuna Padovanskog u 

Zagrebu. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                    Sveti Matej, apostol i evanđelista 
Zahvaljujući svetome Mateju znamo puno toga o Isusovom životu, djelima i poruci spasenja koju je naviještao svima koji su po Njemu dolazili Bogu. Matejevo se 

evanđelje poklapa s preostala tri evanđelja pa je Učiteljstvo sigurno u autentičnost evanđelja po Mateju. Njegovo je evanđelje prvo u Novome zavjetu. 

Sveti je Matej svoje evanđelje zapisao između 41. i 50. godine, dakle dosta godina nakon Isusove smrti. Pisao je na aramejskom u nadi da će svoje sunarodnjake uvjeriti 

da je Isus Mesija kojega su čekali i da je Njegovo Kraljevstvo nastupilo, ali na duhovan način. To je vrlo važna poruka za one koji su iščekivali dolazak Mesije kao 

velikoga vojskovođe s mačem u ruci. 

Smatra se da je sveti Matej otputovao kako bi izbjegao progonstvo oko 42. godine. Prema legendi, izbjegao je u Perziju ili Etiopiju. Ne postoje zapisi o njegovoj smrti. 

Ne znamo kako je umro ni je li bio mučenik. 

Budući da je bio carinik, sveti Matej zaštitnik je bankara. Crkva slavi njegov spomendan 21. rujna. 


