
 
 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 2020. godinu! 
                                                              Vaš župnik Ivica 

 

24. prosinca 2019., utorak     

Badnji dan 
sv. misa zornica u 6 sati 

sv. misa, polnoćka – za djecu u 20 sati 

                – za odrasle u 24 sata 

25. prosinca 2019., srijeda 

Rođenje Gospodinovo, Božić 
sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca 2019., četvrtak 

sv.Stjepan Prvomučenik 
sv. mia u 9 sati  

sv. misa u 11 sati 

27. prosinca 2019., petak 

sveti Ivan apostol i evanđelista 
sv. misa u 7,30 sati 

28. prosinca 2019., subota 

Nevina dječica 
sv. misa u 7, 30 sati 

29. prosinca 2019., nedjelja 

Sveta obitelj 

Isusa, Marije i Josipa 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati 

30. prosinca 2019., ponedjeljak 

Eugen, Trpimir, Tihomir 
sv. misa u 7,30 sati 

31. prosinca 2019., utorak 

sv. Silvestar 
sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica) 

1. siječnja 2020., srijeda 

sv. Marija Bogorodica 

Nova Godina 

 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

2. siječnja 2020., četvrtak 

sv. Bazilije Veliki i Grgur 

Nazijanski,, crkveni naučitelji 

sv. misa u 7,30 sati 

 

 

3. siječnja 2020., petak 

Presveto Ime Isusovo 
sv. misa u 18,30 sati 

4. siječnja 2020., subota 

Emanuel, Anđela 
sv. misa u 7,30 sati 

5. siječnja 2020., nedjelja 

Druga nedjelja po Božiću 
sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati (Božićni koncert) 
6. siječnja 2020., ponedjeljak 

Bogojavljanje, Sveta tri kralja 
sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

 



»Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! 

Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.            

I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.« 

(Lk 1, 11-12) 

Dragi župljani, sestre i braćo u Kristu! 

Zastanimo na trenutak u redcima Lukina evanđelja u razmišljanju nad pozivom 

koji možemo čuti u trima temeljnim porukama. 

 

1. Ne bojte se 

Čovjeka današnjice prati strah poput tamne sjene, bilo zbog neizvjesnosti ishoda 

pojedinih životnih okolnosti u kojima se nađe, bilo kao strah od onoga što sve 

čeka čovjeka u ovomu vremenu punu različitih previranja. I teško da se čovjek 

može oteti dojmu da sve teže drži konce u svojim rukama, a kako vrijeme odmiče 

– tako čovjek postaje sve svjesniji svoje ograničenosti i nemoći. Riječi koje Božji 

glasnik govori suvremenicima Isusova rođenja u Betlehemu, a tako i nama 

današnjima, daju nam razlog da drugačije gledamo na okolnosti u kojima se 

nalazimo, da promijenim način gledanja i poimanja. Da se ne bojimo. Pouzdanje 

u Boga i povjerenje u providnost kojom Bog upravlja našim životom pokazuje 

nam se, na osobit način, na Božić. U toj svetkovini prepoznajemo Boga koji nam 

dolazi ususret da bi otkupio naš grijeh ili našu krivicu, otklonio naše strahove i 

pobijedio ih, sve zato da nam daruje spasenje. Osloboditi se od straha znači 

osposobiti se za prihvaćanje drugačijega i novoga u životu, za sposobnost 

poduzimanja novih koraka koji će nas dovesti ususret ljudima jer je susret s 

drugima osobit dar koji nas osposobljuje za međusobno razumijevanje i 

prihvaćanje. Tako nastaje svaki istinski napredak na svim razinama osobnoga i 

društvenoga života. Bez te uzajamnosti produbljuje se jaz među ljudima, jaz rađa 

nepovjerenje, a nepovjerenje rađa strah. Isus se rodio da odagna strah svakoga 

čovjeka. Dokle god gradimo svoj život na povjerenju u Božju providnost, bit 

ćemo sposobni ići bez straha ususret svakomu novom danu i onomu što taj dan 

sa sobom nosi jer u vjeri znademo da smo otkupljeni i da je sâm Bog na našoj 

strani. 

 

2. Vijest koja donosi radost 
Radosna vijest posve je suprotna vijestima kojima nas obasiplju tiskani i 

elektronični mediji u kojima je jedino loša ili ružna vijest zapravo dobra i prava 

vijest: takvima je vijest zanimljiva samo ako otkriva kakvu sablazan ili zlo. K 

tomu, sve nam se više nude poluistine, tj. krivotvorene vijesti kojima pojedinci 

ili skupine hotimice iskrivljuju istinu ne bi li obmanuli javnost i postigli svoje 

sebične ciljeve. Evanđelje nas uči kako ususret čovjeku valja ići u istini jer samo 

će nas istina osloboditi (usp. Iv 8, 32). Istina oslobađa od svakog straha i potrebe 

da skrivanjem. Istina u konačnici donosi radost jer čovjeka oslobađa od 

konopaca sebičnosti i mreža laži u koje se vrlo lako i sâm uplete. Iako se gotovo 

prije dva tisućljeća čula riječ Božjega glasnika: „Danas vam se u gradu Davidovu 

rodio Spasitelj – Krist, Gospodin!“, ta je riječ velika novost i nama današnjima. 

Čovjek našega vremena vrlo često ostavlja dojam da tu vijest još nije čuo, da ju 

je zaboravio. Zapravo, trebao bi se upitati je li joj povjerovao! Mi kršćani 

ispovijedamo vjeru u Isusa Krista koji o sebi kaže da je Put, Istina i Život, no 

današnji čovjek kao da ne želi prihvatiti da postoji sveopća, univerzalna istina, 

nego drži da svatko, sâm za sebe, određuje što istina jest, a što nije. Onaj tko živi 

vjerujući istini koju nam je Isus Krist objavio, sposoban je promatrati svakoga 

čovjeka u svakom dijelu ljudskoga života kao sliku Božju, sposoban je poštovati 

ljudsko dostojanstvo koje je Bog dao svakomu čovjeku. Živimo li tako jedni s 

drugima, ostvarujemo put Božjeg kraljevstva među sobom kao braća i sestre. 

 

3. Znak koji nam Bog daje 

Isus pokazuje svoju nazočnost među nama u različitim prilikama: ne prepušta 

nas na milost i nemilost vremenima i izazovima koji nas okružuju jer je on 

Emanuel – Bog s nama. U ovomu Božiću ponovo prepoznajmo znak 

novorođenčeta koje povijeno leži u jaslama. Razmišljajući nad otajstvom 

Božjega utjelovljenja i njegova spasenjskoga nauma, iznova se možemo zadiviti 

želji živoga Boga da postane čovjekom i da dođe među nas kao bespomoćno 

djetešce. Naime, dijete nema ni društvenu ni političku ni ekonomsku moć, ali 

ima moć ugrijati ljudsko srce i potaknuti nježnost i blagost. Takav je naš Bog, 

želi se utjeloviti kao dijete da bi otopio ljudsko srce i potaknuo ga da svuda gdje 

se nađe djeluje kao osoba koja je sposobna ljubiti i poštovati svakoga čovjeka. 

Tako Bog po srcu istinoljubiva i miroljubiva čovjeka osvaja svijet. Zbog njegove 

ljubavi prema nama trebali bismo otkloniti od sebe svaku oholost. Da bismo ga 

zaista susreli, nezaobilazno je pristupati čovjeku kao bratu. Kao da nam govori: 

„da biste me susreli, trebate otupiti svoje oštrice, da biste me vidjeli nisu vam 

potrebni televizijski sustavi, da biste doživjeli odjek božanskoga u svijetu nisu 

vam potrebni posebni uređaji, već uzvjerujte i divite se ljepoti Božjeg plana 

spasenja, i po njemu živite.“ 


