
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 29. siječnja do 4. veljače 2018. 

 29. siječnja, ponedjeljak 

 Valerija, Zdravko 

 

sv. misa u 8 sati 

+pok. iz obitelji  Ban 

 30. siječnja, utorak 

 Martina, Tina, Hijacinta  
sv. misa u 18,30 sati     

+pok. iz obit. Miloš-Čipić i Gmajnić, +Ivan Gojak, 

+Marijan Bartolić, +Dragica Perišić 

 

  31. siječnja, srijeda 

 sv. Ivan Bosco, prezbiter 
sv. misa u 18,30 sati  

– na nakanu  

 

  1. veljače, četvrtak  

 Brigita, Gita, Miroslav 
sv. misa u 18,30 sati 

+Ferdo i Marija Kolarec   

 

   2. veljače, petak  

  Prikazanje Gospodinovo 

  - Svijećnica  

sv. misa u 18,30 sati   
+Vjekoslava Lakosil, +Gina Krtalić, +Anto, Lucija 

i Jozo Turalija, +pok. iz obit. Kovač i pok. iz obit. 

Tomaško, +Ana Ferenčić i pok. iz obit. Ferenčić 

 

  3. veljače, subota 

   sv. Blaž, biskup i muč. 
sv. misa u 8 sati 
+ pok. iz obit. Mrčić, Matičević i Laća 

 

 4. siječnja, nedjelja  

 

    Peta nedjelja    

     kroz godinu 
        

sv. misa u 9 sati + pok. iz obit. Vukušić 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   +Nikola i Ana Kovačić 

 

 

                   

                                                                                                                             ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – DUHOVNA MISAO 

Isus nije samo propovijedao o obraćenju i blizini Kraljevstva Božjega. To je i činio s posebnom vlasti i moći. I narod koji ga je slušao, zbog toga bi 

govorio: „Što je ovo? Nova li i snažna nauka!“ (Mk 1, 27). Isus je posjedovao i čudesnu moć nad nečistim duhovima koji bi opsjedali čovjeka. Zato 

kažemo da je Isus naš liječnik duše i tijela, tj. cijeloga čovjeka. Zato Isus zove k sebi sve one koji trpe duševne, tjelesne i duhovne boli. On ih želi utješiti 

i ozdraviti. Zato i nas hrabri: „Neka se ne plaši srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte“ (Iv 14, 1). Isus nas zove da sa svim svojim bolestima 

dođemo k njemu, vjerujući da je on Gospodar života i smrti, zdravlja i bolesti. No on je i pobjednik nad sotonom. Sotonu i zlo možemo nadvladati samo 

u zajedništvu s Isusom, vjerujući u njegovu božansku moć i pobjedu. 
www.zupa-tijela-kristova.hr 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA MJESECE 

SIJEČANJ I VELJAČU 
 

 

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

 Susret Biblijske grupe, tema: Molitva Duhu Svetomu, 

nakon večernje svete mise u srijedu, 31. siječnja.  

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, poslije 

večernje svete mise u četvrtak 25. siječnja. 

 U petak, 2. veljače, blagdan je Prikazanja Gospodinova 

ili Svijećnica. Na Svijećnicu vjernici u crkvu donose 

svijeće na blagoslov: svijeće za blagoslov moći će se 

nabaviti i u crkvi prije svete mise. 

 U petak je prvi petak u mjesecu. Prilika za ispovijed od 

17,45 do 18,30 sati. 

 U subotu, 3. veljače je Sveti Blaž. Na koncu svete mise bit 

će grličanje, tj. blagoslov grla. 

 Susret mladih, nakon večernje svet mise u nedjelju,          

4. veljače. 

 U veljači crkvu čiste župljani iz ulice Milovana 

Kovačevića u Sopotu. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, 

MAK, Živo vrelo, Kana i dr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


