
Drage obitelji u Sopotu i Središću, 

uobičajeno je da u vrijeme božićnih blagdana svećenik pohodi obitelji. To je 

prigoda u kojoj obitelj zajedno sa svećenikom moli i prima Božji blagoslov 

za zajednički život i rad. Nakon molitve obitelj kratko porazgovara sa 

svećenikom o životu obitelji, o događanjima i novostima u životu župe te u 

Crkvi općenito. Stoga bi župnik trebao u božićnom vremenu pohoditi što više 

obitelji u župi, što je zbog veličine župe vrlo teško, pa župnik često traži 

pomoć drugih svećenika, a blagoslov obitelji nerijetko se produži i nakon 

božićnoga vremena. 

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, razmišljajući zajedno sa 

svojim svećenicima o pohodu i blagoslova obitelji u gradu Zagrebu, dao je 

mogućnost da svećenici u Zagrebu započnu s blagoslovom obitelji u 

predbožićno vrijeme, tj. nakon treće nedjelje došašća i da nastave u božićnom 

vremenu. 

Tako će u našoj župi Tijela Kristova započeti ovogodišnji blagoslov obitelji 

na treću nedjelju došašća, tj. 15. prosinca 2019. i završiti 9. siječnja 2020. 

godine. 

 

Napomene o blagoslovu obitelji: 

 Župnik će svakoga svakog dana od 9 do 14 sati blagoslivljati obitelji. 

Obitelji koje ne budu u svojemu domu u tom vremenu, župnik će 

pohoditi od 17 do 19 sati, započinjući blagoslov od nižih prema višim 

kućnim brojevima. 

 Na ulaznim vratima vašega stana treba biti napisano prezime kako bi 

župnik znao kojoj obitelj dolazi. Ako nemate napisano prezime na 

vratima, molimo da dana određena za blagoslov obitelji u vašoj ulici 

i kućnom broj, u vrijeme svećenikova dolaska, stavite svoje prezime. 

 One obitelji koje se ne zateknu doma u vrijeme župnikova dolaska, 

mogu se naknadno javiti u župni ured telefonom ili e-poštom. Nakon 

9. siječnja župnik će se s njima dogovoriti o danu i satu blagoslova 

obitelji. 

 Tijekom blagoslova jedne obitelji, svi bi njezini članovi trebali biti 

okupu ako je moguće. Župnik ne ulazi u prazne stanove, stoga ne 

ostavljajte ključeve svojega stana susjedu da bi se župnik pomolio u 

praznu stanu. 

 Telefonski broj župnog ureda: 6679 280,  

 e-pošta: zupa.sopot@zg-nadbiskupija.hr 

 

Raspored blagoslova obitelji 
u predbožićno i božićno vrijeme 

u Sopotu i Središću 
 

 

 
 

Svojim je rođenjem u ljudskoj obitelji Isus 

Krist posvetio obiteljski život. Neka blagoslovi 

i obdari vašu obitelj 
čvrstoćom u vjeri, mirom,  

slogom, ljubavlju i napretkom. 

 

 



RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI  

 
 

U SOPOTU I SREDIŠĆU (NOVI ZAGREB) 

 

NEDJELJA 

15. prosinca 2019. 
Potočnjakova ulica 

 od 14 do 18 sati 
 

PONEDJELJAK 

16. prosinca 2019. 
Ehrilchova ulica br. 3, 5 i 7 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati.  

UTORAK 

17. prosinca 2019. 
Ehrilchova ulica br. 9, 11 i 13 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

SRIJEDA 

18. prosinca 2019. 
 Ulica Milovana Kovačevića 

  (parni brojevi) 

 od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

 ČETVRTAK 

19. prosinca 2019. 
Ulica Milovana Kovačevića 

  (neparni brojevi) 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

PETAK 

20. prosinca 2019. 
Ostrogovićeva ulica 

od 9 do 14 sati: parni brojevi 

od 16 do 21 sati: neparni brojevi 
 

SUBOTA 

21. prosinca 2019. 
Pičmanova ulica 

od 13 do 21 sati 
 

NEDJELJA 

22. prosinca 2019. 
Šenova ulica (parni brojevi) 

od 14 do 18 sati 

 

PONEDJELJAK 

23. prosinca 2019. 
 Šenova ulica (neparni brojevi) 

od 9 do 14 sati, od 17 do 19 sati 

PETAK 

27. prosinca 2019. 
Ulica Viktora Kovačića br.: 3, 5, 7, 

10, 12, 14 i 16 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati 

SUBOTA 

28. prosinca 2019.  
Ulica Viktora Kovačića 

brojevi: od 18, 18a i 18b do 36  

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

 NEDJELJA  

29. prosinca 2019.  
Turinina ulica  

(neparni brojevi: 7 i 9) 

od 14 do 18 sati 

PONEDJELJAK 

30. prosinca 2019. 
Turinina ulica  

(parni brojevi: 2, 4, 6, 8, 10 i 12 ) 

od 9 do 14 sati i od 17 do 19 sati. 

ČETVRTAK 

2. siječnja 2020. 
Zemljakova ulica 

od 9 do 14 i od 17 do 19 sati.  

PETAK 

3. siječnja 2020. 
Ulica Ivana Šibla 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

SUBOTA 

4. siječnja 2020. 

 

Ulica J. Knifera, K. Kantoci i Stonska 

od 9 do 13 sati 

V. Bakića, V. Richtera, D. Tomljanovića 

od 16 do 19 sati 

NEDJELJA 

5. siječnja 2020. 
Ulica Ede Murtića 

od 14 do 18 sati. 

UTORAK 

7. siječnja 2020. 
Ulica SR Njemačke 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 

SRIJEDA 

8. siječnja 2020. 
Ulica Brune Bušića (parni brojevi) 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati 

ČETVRTAK 

9. siječnja 2020. 
Ulica Brune Bušića (neparni brojevi) 

od 9 do 14 sati i 17 do 19 sati. 


