
RASPORED SVETIH MISA U BOŽIĆNOM VREMENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019. godinu! 

Vaš župnik Ivica 

 
 

24. prosinca 2018.  

ponedjeljak  

Badnji dan 

sv. misa zornica u 6 sati 

sv. misa, polnoćka  – za djecu u 20 sati  

                              – za odrasle u 24 sata 

 25. prosinca 2018., utorak 
Rođenje Gospodinovo, Božić  

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca 2018., srijeda 
sveti Stjepan Prvomučenik 

sv. misa u 9 sati       (blagoslov djece) 

sv. misa u 11 sati 

 

27. prosinca 2018., četvrtak 
sveti Ivan, apostol i evanđelist 

sv. misa u 7,30 sati 

 

28. prosinca 2018., petak 
Nevina dječica  

sv. misa u 18,30 sati     

29. prosinca 2018., subota 
sv. Toma Becket 

sv. misa u 7,30 sati 

 

30. prosinca 2018., nedjelja 
Sv. obitelj Isusa, Marije i 

Josipa 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati   

31. prosinca 

2018.,ponedjeljak  
sv. Silvestar 

sv. misa u 18,30 sati   (zahvalnica) 

1. siječnja 2019., utorak 
sv. Marija Bogorodica 

Nova godina 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati  

2. i 3. siječnja 2019. 

srijeda i četvrtak 
Sv. BazilijeVeliki,  Ime Isusovo 

sv. misa u 7,30 sati     

 

4. siječnja 2019., petak  

Emanuel, Anđa 
sv. misa u 18,30 sati   

5. siječnja 2019., subota  
Gaudencije, Radoslav 

sv. misa u 7,30 sati   

 

6. siječnja 2019., nedjelja 
Bogojavljenje – Sveta tri kralja  

sv. misa u 9 sati (blagoslov vode) 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati 



 

 

Dragi župljani, sestre i braćo u Kristu! 
 

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet... (Iv 1,9) 
 

Ovih dana ulice našega grada prekrasno su okićene različitim svjetlima. 

Pojedina svjetla trepere, druga miruju. Bljeskaju se prekrasne boje, redaju se 

različiti oblici svjetala pa se čovjeku čini, dok se u večernjim satima šeće 

gradom, da prolazi ulicama iz bajke. Sva ta svjetla kršćanina upućuju na jedno 

jedino svjetlo – svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka, kako napisa 

evanđelist Ivan. Svjetlo koje se i ovoga Božića želi roditi u našem srcu. Postoji 

li kakvo drugo svjetlo osim svjetla istinskoga  o kojemu govori sveti Ivan?  

Nije svako svjetlo istinito, kamoli istinsko svjetlo. Postoje mnoga 

svjetlila koja svijetle i svojim blistavim sjajem nastoje zasjeniti svjetlo istinsko 

jer svjetlo istinsko katkada se ljudskim očima ne čini blistavim. Lažnim 

svjetlilima nije svrha da osvijetle i prosvijetle svakoga čovjeka, da mu pokažu 

put u mrkloj noći koja bi da ga posve obuzme. Lažnim je svjetlilima cilj 

zaslijepiti čovjeka blještavilom koje mu na mračnoj stazi ne može pomoći, nego 

mu još više otežava kretanje. Istinsko svjetlo, naprotiv, svijetli katkada vrlo 

skromno, gotovo tinjajući. Budući da tinja, ne zasljepljuje čovjeka na njegovu 

putu, nego mu daje sigurnost da pronađe svoj životni put. Mnogi ga stoga 

zaobilaze, ne zato što ga ne vide, već se radije okreću blistavoj laži koja život 

prikazuje u zamamnu svjetlu. Koliko smo se puta i sami dali zavesti blještavim 

lažima većine jer nemamo hrabrosti za tinjajuću istinu manjine? Isus se rađa u 

štali jer u civiliziranu društvu nema mjesta za nj, prijatelji su mu pastiri i sirotinja 

jer bogati u njemu ne mogu prepoznati ništa čudesno.  Isus želi i može 

prosvijetliti naša srca, ali se čini da ga ni mi ne prepoznajemo jer se radije 

okrećemo okićenim borovima, punim stolovima, nego istinskomu svjetlu koje 

nam Isus donosi i ovoga Božića. 

Isus nije nasilan i ne želi nas prisiliti da prihvatimo njegove misli, 

njegova djela i njegovu ljubav. U isto vrijeme Isus nije pristran, već je svjetlo 

koje prosvjetljuje svakog čovjeka.  
Neka Isusovo svjetlo rasvijetli tmine našega srca, kako bi blistava svjetla 

božićnih blagdana bila znak prisutnosti i Isusova svjetla u našemu srcu. 

 

                

 

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 
prosinac 2018. i siječanj 2019. 

 

 

26. prosinca  2018.,srijeda 

       

Ehrlichova ulica 

                       od 15 do 19 sati 

27. prosinca 2018., 

      četvrtak   

             

Brune Bušića (neparni brojevi) od 9 do 14 

sati 

J. Knifera, K. Kantoci, Stonska 

od 17 do 19 sati 

28. prosinca  2018., petak 

 

Brune Bušića (parni brojevi) od 9 do 14 sati 

V. Bakića, V. Rihtera, D. Tomljanovićeva 

od 16 do 19 sati 

29. prosinca  2018., subota 

 

Ivana Šibla, od 9 do 13 sati  

SR Njemačke, od 15 do 19 sati  

30. prosinca  2018.,  

      nedjelja 

 

Ede Murtića 

 od 15 do 18 sati 

31. prosinca  2018.,      

      ponedjeljak 

 

Potočnjakova ulica  

od 9 do 12 sati 

2. siječnja 2019., srijeda 

 

Zemljakova ulica  

od 9 do 16 sati 

3. siječnja 2019., četvrtak 

 

Pičmanova ulica  

od 9 do 16 sati 

4. siječnja 2019., petak 

 

Šenova ulica  

od 9 do 16 sati 

5. siječnja 2019., subota 

 

Viktora Kovačića 

 od 9 do 16 sati 

7. siječnja 2019.,      

    ponedjeljak 

 

Milovana Kovačevića  

od 9 do 16 sati 

8. siječnja 2019., utorak 

 

Turinina ulica  

od 9 do 16 sati 

9. siječnja 2019., srijeda Ostrogovićeva ulica 

od 9 do 16 sati 


