RASPORED SVETIH MISA
od 21. do 27. studenoga 2022.




21. studenoga, ponedjeljak
Prikazanje B.D. Marije –
Gospa od Zdravlja

sv. misa u 8 sati
+ na nakanu za sretan brak

22. studenoga, utorak
sv. Cecilija, djevica i mučenica

sv. misa u 18,30 sati
+ Ivana, Zvonimir i Iv Hainski, + pok. iz obit.
Marin i Čolig, + Agata Klasić, + Luka Brlas,
- na nakanu za sretan brak, - na nakanu, - na
čast B.D.Marije
sv. misa u 18,30 sati
- na nakanu za sretan brak

23. studenoga, srijeda

sv. Klement I., papa i
mučenik
24. studenoga, četvrtak

sv. Andrija Dung-Lac i
drugovi, mučenici u
Vijetnamu

sv. misa u 18,30 sati
+ pok. iz obit. Blašković



25. studenoga, petak
sv. Katarina Aleksandrijska,
djevica i mučenica

sv. misa u 18,30 sati
+Ivica Krpan, + Zlatko Klem, + Tatjana
Blažeković, + Leo Škvorc, + Juraj, Barbara i
Josip Kirinčić, + Ivan Čerkez i pok. iz obit.

26. studenoga, subota

sv. misa u 8 sati
+ Stanko Bašić

sv. Konrad i Gebhard, biskupi
27. studenoga, nedjelja
PRVA NEDJELJA
DOŠAŠĆA






sv.misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati + Ivica Krpan, + Ankica Hlača,
+ Mira Kazilari
sv. misa u 11 sati
- za župnu zajednicu
sv. misa u 18,30 sati + Milka Jakelić



ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI
Svete su mise nedjeljom u 7,30, 9, 11 i 18,30 sati.
Susret Grupe mladih nakon nedjeljne večernje svete
mise. Naše mlade pozivam na susret koji vodi vlč.
Matija, pastoralni suradnik u našoj župi.
Župni vjeronauk:
za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u
utorak, 22. studenoga
u 14 sati, a za prvopričesnike OŠ Središće u 17,15 sati.
za krizmanike u ovom tjednu neće se održati župni
vjeronauk
U četvrtak, 24. studenoga nakon svete mise klanjanje
pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
U mjesecu studenome crkvu čiste župljani iz Ehrlichove
ulice.
U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti
katolički kalendar za 2023. godinu.
U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila,
MAK, Živo vrelo, Kana.

Sveta Cecilija, mučenica
Sveta Cecilija je mučenica s početka 3. st. koja se slavi kao zaštitnica pjevača, glazbenika i glazbe, napose crkvene glazbe, a spomendan joj je 22. studenoga.
Sveta Cecilijo, koja si svojim životom i mučeništvom pjevala hvale Gospodnje, i koju Crkva časti kao zaštitnicu glazbe i pjevanja, pomozi nam svjedočiti našim
glasom i zvukom naših instrumenata, onu radost srca koja nam dolazi od vršenja Božje volje, i iz ispravnog življenja našeg kršćanskog ideala.
Pomozi nam dostojno animirati svetu Liturgiju, iz koje izvire život Crkve, svjesni važnosti naše službe. Darujemo ti napore i radosti našeg rada, da bi ih ti položila u
ruke Djevice Marije, kao skladnu pjesmu ljubavi za njenog Sina Isusa.Amen.

Sveta Cecilijo – moli za nas!

