
 

   RASPORED SVETIH MISA 

                              od 26. rujna do 2. listopada 2022. 
 

26. rujna, ponedjeljak 

 sv.Kuzma i Damjan, mučenici 

 

sv. misa u 8 sati  

- na nakanu u zahvalu 

 

27. rujna, utorak 

sv.Vinko Paulski, prezbiter 

 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Ana, Stanko i Ivan Badanjak i pok. iz obit.,  

+ Josip Vrhovnik, + Gordana Polić, + pok. iz 

obit. Zelek i Sirovica, + pok. djelatnike iz 

osnovne škole Kozari Bok, za nerođenu djecu, - 

na nakanu za obitelj 

28. rujna, srijeda 

 sv. Većeslav, mučenik 

 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Manda, Mato i Stjepan Mihaljević 

29. rujna, četvrtak 

sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, 

arkanđeli 

sv. misa u 18,30 sati 

- na nakanu u zahvalu 

 

30. rujna, petak 

sv. Jeronim, prezbiter, crkveni 

naučitelj 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Igor Butković, + Štefica i Đuro Mihalac,  

+ Josipa i Ivan Mihalac 

 

1. listopada, subota 

sv. Terezija od Djeteta Isusa, 

djevica i crkvena naučiteljica 

sv. misa u 8 sati 

+ Marija Škugor i pok. iz obit. Ilić 

2. listopada, nedjelja 

     DVADESETA I SEDMA           

NEDJELJA KROZ GODINU 

      

sv. misa u 9 sati           + Marija Kolčić 

sv. misa u 11 sati         - za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Dorotea Čečković 

 

 

 

    

     ŽUPNE OBAVIJESTI ZA RUJAN I LISTOPAD 

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

 U mjesecu rujnu crkvu čiste župljani iz svih ulica u Sopotu i 

Središću. 

 U utorak, 27. rujna nakon večernje svete mise održat će se sastanak 

članova župnog karitasa.  

 U četvrtak, 29. rujna, nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U nedjelju, 2. listopada održat će se susret Obiteljske zajednice 

nakon večernje svete mise. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,   

MAK, Živo vrelo, Kana. 

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Davor Jalšovec, sin Djure i Irene Jalšovec rođ. Frantal iz Dubrave i 

Andreja Petrlić, kći Milana i Anke Petrlić rođ. Podnar iz Sopota 

(Zagreb).  

Žele se vjenčati 07. listopada 2022. u župi Tijela Kristova u Sopotu. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                  Listopad – Marijin mjesec i molitve svete krunice 
Mjesec listopad, kao i svibanj su na poseban naćin posvećeni Blaženoj Djevici Mariji.  Stoga nas bogata kršćanska tradicija poziva da tokom mjeseca listopada gajimo 

poseban odnos s Marijom koja nas približava Isusu. A nije li najbolji naćin za to molitva krunice?   

Krunica je evanđeoska molitva. Nadahnjuje se na Evanđelju od radosna Anđelova pozdrava i Marijina „da“ do Isusova uzašašća na nebo. 

Stoga je mjesec listopada i mjesec svete krunice. A osobito je važna obiteljska molitva krunice. Nekad je krunica bila glavna molitva kršćanske obitelji. A doista vrijedi 

i ona poznata izreka sv. Majke Terezije koja kaže: „Obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno!“ 

U mjesecu listopadu pozvani smo svakoga dana okupljati se oko Marije, Majke našega Gospodina Isusa Krista, da molimo i pjevamo njoj u čast.   

                                              U našj crkvi listopadske su pobožnosti (molitva krunice i Gospine litanije) 

                                                    od utorka do petka u 18 sati, a ponedjeljkom i subotom u 7,30 sati. 

                                              Pozivam sve župljane da se uključe u listopadske pobožnosti u našoj crkvi!                                                                            


