
 

RASPORED SVETIH MISA 

U BOŽIĆNOME VREMENU 
 

 

24. prosinca 2017.  

Četvrta nedjelja došašaća 

Badnji dan 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa, polnoćka  – za djecu u 20 sati  

                                 – za odrasle u 24 sata 

 25. prosinca 2017., ponedjeljak  

Rođenje Gospodinovo – Božić  

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca 2017., utorak 

sveti Stjepan Prvomučenik 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati  (blagoslov djece) 

27. prosinca 2017., srijeda 

sveti Ivan, apostol i evanđelist 

sv. misa u 7,30 sati 

 

28. prosinca 2017., četvrtak 

Nevina dječica  

sv. misa u 7,30 sati     

29. prosinca 2017., petak  

sv. Toma Becket 
sv. misa u 18,30 sati 

 

30. prosinca 2017., subota 

Feliks, Eugen 
sv. misa u 7,30 sati     

 

31. prosinca 2017., nedjelja  
sv. obitelj Isusa, Marije i 

Josipa 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati  (zahvalnica) 

1. siječnja 2018., ponedjeljak 

sv. Marija Bogorodica 

Nova godina 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati   

2., 3. i 4. siječnja 2018. 

utorak, srijeda i četvrtak 
Grgur Vel.; Ime Isusovo; Emanuel 

sv. misa u 7,30 sati     

 

5. siječnja 2018., petak  

Gaudencije, Radoslav 

sv. misa u 18,30 sati  (blagoslov vode) 

 

6. siječnja 2018., subota 

Bogojavljenje – Sveta tri kralja  

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati   

 

 

Božićno pismo 

župljanima župe Tijela Kristova 

u Sopotu i Središću 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svim župljanima župe Tijela Kristova, u Sopotu i Središću, 

od srca želim čestit Božić   
te sretnu i blagoslovljenu novu 2018. godinu! 

Vaš župnik Ivica 
 

 

 
                                                                   Josip Botteri Dini 



Dragi župljani, sestre i braćo u Kristu! 

 

Prvi vam se put obraćam – kao vaš župnik – ovim božićnim pismom želeći da 

i njime u vaš dom uđe poruka radosnoga otajstva Božića. 

Apostol Ivan piše: I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama (usp. Iv   

1, 14).  

Zapitajmo se, prepoznajemo li u vječnoj Riječi, koja je tijelom postala, doista 

svojega Spasitelja, Gospoda i Boga?  

Jesmo li zaista svjesni da naš Bog, onaj koji nas ljubi, želi boraviti u srcu 

poput mojega i tvojega, i nastaniti se u njemu?! Jer Bog baš tako želi 

sudjelovati, i s tobom i sa mnom, u našim životima. A želimo li mi da Bog 

bude u našim srcima i dio naših života?! 

Vječna Riječ, utjelovila se i rodila blizu Betlehema – grada Davidova, ali ne u 

gradu ni u kakvu konačištu. Jer tamo nije bilo sobe ili mjesta da se rodi vječna 

Riječ.  

Vječna Riječ, moćni i svemogući Bog  rodio se u štali. I to nam danas mnogo 

govori. I grad i konačišta oko njega zatvorili su vrata vječnoj Riječi, ali su 

vrata štalice otvorila svoja vrata da ga prime. Bog, dolazi jedino tamo gdje je 

dobrodošao. Bog dolazi jedino tamo gdje su vrata otvorena.  

Jesmo li svoja srca otvorili Bogu? Vrata štale bila su otvorena i Bog se u liku 

Djeteta rodio u štalici. Knjiga Otkrivenja govori o vratima tvojega i mojega 

srca: Evo, na vratima stojim i kucam, posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, 

unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom (Otk 3, 20). Bog će i danas 

rado doći u tvoje i moje srce, kao i u betlehemsku štalicu, samo ako su 

otvorena vrata naših srca.  

Značenje je Božića u tome što je Bog – vječna Riječ – došao u svojemu Sinu, 

Isusu Kristu, da nas oslobodi od grijeha i vječne smrti. Bog je uzeo naše 

čovještvo da živi među nama i s nama, da razumije naše potrebe, da nam 

postane znak Božje ljubavi i dobrote. 

Bog je uzeo naše čovještvo da boravi među nama, da umre za nas i da uskrsne 

zbog nas. Tek je tada otišao k svojemu Ocu, ali nam je ostavio čvrstu  nadu da 

će ponovno doći i uzeti nas k sebi. I sve je to učinio jer ljubi svakoga od nas. 
 

U tome je radost Božića. 

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 
prosinac 2017. i siječanj 2018. 

 
27. prosinca  2017., srijeda 

od 9 do 20 sati      ulice: Huga Ehrlicha, Potočnjakova  

28. prosinca  2017., četvrtak 

od 9 do 20 sati ul. Brune Bušića 

29. prosinca  2017., petak 

od 9 do 20 sati ul. Viktora Kovačića 

30. prosinca  2017., subota 

od 9 do 20 sati 
ullice: Ksenije Kantoci, Julija Kanifera, 

Ivana Šibla, Ede Murtića, Stonska  

2. siječnja 2018., utorak 

od 9 do 20 sati ul. Milovana Kovačevića 

3. siječnja 2018., srijeda 

od 9 do 20 sati 

ulice: Savezne Republike Njemačke, 

Vojina Bakića, Vjenceslava Richtera, 

Damira Tomljanovića 

4. siječnja 2018., četvrtak 

od 9 do 20 sati ulice: Šenova, Ostrogovićeva  

5. siječnja 2018., petak 

od 9 do 20 sati Pičmanova ul. 

6. siječnja 2018., subota 

od 9 do 20 sati Zemljakova ul. 

7. siječnja 2018., nedjelja 

od 9 do 20 sati Turinina ul. 

8. siječnja 2018., ponedjeljak 

 
Blagoslov obitelji kojih nije bilo u 

vrijeme redovitoga blagoslova. 

9. siječnja 2018., utorak 

 
Blagoslov obitelji kojih nije bilo u 

vrijeme redovitoga blagoslova. 

 
Napomena:  

Blagoslov obitelji podjeljivat će župnik Ivica Reparinac i o. Zrinko Nikolić. Župljani 

koji ne mogu primiti svećenika prema redovitome rasporedu blagoslova mogu se, u 

danima blagoslivanja, telefonski javiti u župni ured na broj 01/6679 280, od 8 do 8,30 

sati, ili na e-adresu: zupa.sopot@zg-nadbiskupija.hr  

mailto:zupa.sopot@zg-nadbiskupija.hr

