
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 28. siječnja do 3. veljače 2019. 

28. siječnja, ponedjeljak     

sv. Toma Akvinski, 

prezbiter 

i crkveni naučitelj 

sv. misa u 8,00 sati  

+Ilija, Manda i Stajka Vjekoslava Radman i Đuro 

Pardon 
 

29. siječnja, utorak 

Valerije, Zdravko, 

Zdeslav 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+Mara i Petar Popović, +Andrija i Frana Šešelj, +Mira 

Kazilari, +Marija, Matilda i Alojz Hohnjec, +Ivan 

Gojak, +pok. iz obit. Kovač, Pinratić, Lončar i Horvat, 

+Ankica Hlača, -na nakanu, - na nakanu u zahvalu 

30. siječnja, srijeda 

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

–  na nakanu  
 

31. siječnja, četvrtak 

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

+Marijan Bartolić 
 

1. veljače, petak 

Brigita, Miroslav 
sv. misa u 18,30 sati 

+Ana Ferenčić, +pok. iz obit. Mrčić, Matičević i Laća, 

 –  na čast Blažene Djevice Marije, u zahvalu 

 

2. veljače, subota 

     PRIKAZANJE  

   GOSPODINOVO  –  

     SVIJEĆNICA 

sv. misa u 9,00 sati   

–   na nakanu 

3. veljače, nedjelja  

ČETVRTA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati         – na nakanu 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  – na nakanu: za zdravlje i 

obraćenje 

 

        

                    

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ I VELJAČU 
  

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

 Župni vjeronauk: za prvopričesnike u ponedjeljak, 28. siječnja, u 13,45 

sati. Za krizmanike u utorak, 29. siječnja, razred 8.b u 15,45 sati, razred 

8.a i 8.c u 16,15 sati. 

 U srijedu, 30. siječnja, nakon večernje mise susret je Biblijske grupe, 

tema: Najuzvišeniji put u čežnji za darovima i plodovima Duha Svetoga! 

 U četvrtak, 31. siječnja, nakon svete mise, klanjanje je pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 Susret hrvatskih branitelja  u četvrtak, 31. siječnja, u 19,30 sati. 

 U petak, 1. veljače, prvi je petak u mjesecu. Prilika za ispovijed od 17,45 

do 18,30 sati. 

 U subotu, 2. veljače, je blagdan Prikazanja Gospodinova ili Svijećnica. 

Sveta misa je u 9 sati. Na Svijećnicu se donose svijeće na blagoslov; 

svijeće će se moći nabaviti  u našoj crkvi prije svete mise. 

 U nedjelju, 3. veljače, nakon večernje svete mise susret je Grupe mladih. 

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz  ulice Viktora Kovačića. 

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

Vrelo, Kana. 

 

 Sakrament ženidbe žele sklopiti: 

Tomislav Rajković, sin Dubravka i Renate Rajković, rođ. Brozović,  

i Petra Dobrijević, kći Miroslava i Jadranke Dobrijević, rođ. Đonlija, oboje iz 

Sopota. Vjenčanje će biti 9. veljače 2019. u Župi Tijela Kristova u Sopotu. 

 

 

                                                                                                                     PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA 
 

Mojsijev je Zakon propisivao da četrdeseti dan nakon poroda svećenici moraju blagosloviti ženu koja je rodila dijete. Za to bi roditelji djeteta bili dužni u Hram donijeli 

janje i goluba ili grlicu, a siromašniji samo dva golubića ili dvije grlice. Zbog toga je u Hram došla i Djevica Marija s Isusom u naručju, u pratnji Josipovoj. Taj pohod 

Blažene Djevice Marije da u Hramu prikaže svoje dijete Bogu nije se ni po čemu izvanjskomu razlikovao od drugih. Ipak, starac Šimun bijaše potaknut Duhom Svetim 

te primi dijete u svoje naručje jer mu je  Duh Sveti objavio da to nije obično dijete. Za to je dijete Šimun rekao da je  Svjetlost za rasvjetljenje naroda, a Mariji prorekao 

da će joj mač boli probosti dušu.   

Djevica Marija svojega prvorođenca daruje svima nama kao Svijetlo koje će svojom neizmjernom ljubavlju obasjati čitav svijet. A to mlado Sunce s visine, Isus Krist, 

koji je bio prikazan u Hramu, toliko se ponizio da je postao jedan od nas, kako bi uzvisio sve nas – grješne ljude –  da postanemo djeca Božja.  

 


