
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 31. prosinca 2018. do 6. siječnja 2019. 

31.prosinca, ponedjeljak     

sv. Silvestar, papa 

sv. misa u 18,30 sati  ( zahvalnica) 

 
 

1. siječnja, utorak 

sv. Marija Bogorodica 

     Nova Godina 

sv. misa u 9 sati    

- na nakanu, u zahvalu 

sv. misa u 11 sati 

+Andrija Ilić 

2. siječnja, srijeda 

sv. Bazilije Veliki i Grgur 

Nazijanski 

sv. misa u 7,30 sati 

+Jozo i Nada Primorac 

3. siječnja, četvrtak 

Presveto Ime Isusovo 
sv. misa u 7,30 sati  

+Vladimir Bišćan, +Veronika Fišbah 

4. siječnja, petak  

sv. Anđela Folinjska 
sv. misa u 18,30 sati 
+Luca Matić,+Anđa i Ljubica Čurak, +Željko Poljak, 

+Ružica Cvjetić, +Marica Marić,+Nenad Mario Bazina 

 

5. siječnja, subota 

Emilijana, Miljenka 
sv. misa u 7,30 sati   

+pok. iz obit. Tome Sučića 

6. siječnja, nedjelja  

BOGOJAVLJANJE; 

SVETA TRI KRALJA 

sv. misa u 9 sati         +Milka Damjanović 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  - na nakanu, u zahvalu 

 

 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 

 

 U ponedjeljak, 31. siječnja (stara godina) sv. misa zahvalnica u 18,30 

sati. 

 U utorak, 1. siječnja na Novu Godinu svete mise u 9 i 11 sati. 

 U nedjelju, 6. siječnja na blagdan Bogojavljanja ili Sveta tri kralja na 

misi u 9 sati bit će blagoslov vode. 

 U srijedu, 2. siječnja u 19 sati susret Biblijske grupe, tema: Iskustvo 

Isusovog rođenja! 

 Zbog blagoslova obitelji svete mise bit će ujutro u 7,30, i to svim 

radnim danima i subotom. Samo će u petak biti večernja misa u 18,30 

sati. 

 Raspored blagoslova obitelji možete vidjeti na župnoj mrežnoj stanici. 

Blagoslov obitelji započinjemo od nižih prema višim brojevima. 

 Do 15. siječnja 2019. radno vrijeme župnog ureda bit će isključivo 

ujutro od 8 do 8,30 sati.  

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz  ulica Ostrogovićeve,  

Pičmanove i Potočnjakove. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo 

Vrelo, Kana. 

 Pozivamo vas na Božićni koncert koji će bit u nedjelju 6. siječnja na 

Sveta tri kralja u 19,30 sati. Nastupi će naši župni zborovi i gosti župni 

zbor iz župe sv. Petra apostola iz Zaprešića.  

 

 

 
                                              SVIM ŽUPLJANIMA ŽUPE TIJELA KRISTOVA U SOPOTU I SREDIŠĆU 
                              ŽELIM OBILJE BOŽJEG BLAGOSLOVA I ZAGOVOR MAJKE MARIJE U NOVOJ 2019. GODINI. 
                                                                                     VAŠ ŽUPNIK VLČ. IVICA 


