
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RASPORED SVETIH MISA 

od 20. siječnja do 26. siječnja 2019. 

20. siječnja, ponedjeljak      

sv. Fabijan i Sebastijan, mučenici 

sv. misa u 8 sati     

+ Ivan, Ana i Jelica Kruc 

21. siječnja, utorak 

sv. Agneza, djevica i mučenica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Živko Papeša, + Ivka Kokolić, + pok. iz obit. 

Blažićko i Hmelj, + Marija Parač, + Blanka, 

Stanislav i Branimir Magdić, + Stjepan i Janja 

Mikić, + Marija Bašić, + Petar i Marija Bandić, + 

Jasenka Dedić, + za duše u čistilištu,  

 

22. siječnja, srijeda 

sv. Vinko đakon i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Vinko Španjol 

23. siječnja, četvrtak 
Ema, Vjera 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Drago Jukić 

24. siječnja, petak 

sv. Franjo Saleški,  

biskup i crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Mato Pribanić, + Drago i Barbara Čubrić,  

+ Marko Koprtla, + Jelena Ledić, + Josip Kužir, 

+ Marija Sučija, + Josip Mance,  

+ Franjo i Marija Žliman i svi pok. iz obit. 

25. siječnja, subota 

Obraćenje svetog Pavla 

sv. misa u 8 sati   

+ Marica Srzentić 
 

26. siječnja, nedjelja  

 

          TREĆA NEDJELJA 

             KROZ GODINU 

sv. misa u 9 sati          + Josip Medvarić i Ivka 

                                       Novačić 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati   + Nikola Mišković 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ 2020. 

 

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

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,    

19. siječnja. 

 Susret Schönstattske zajednice, poslije večernje svete mise u 

utorak, 21. siječnja. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 22. siječnja u 

13,45 sati; za krizmanike u četvrtak, 16. siječnja: 8.a u 15 sati, 

8.b u 15,45 i 8.c u 16,30 sati. 

 U srijedu, 22. siječnja, nakon večernje je mise susret Biblijske 

grupe, tema: Podjela i jedinstvo kršćana! 

 U četvrtak nakon svete mise klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz ulicâ: Stonska,          

K. Kantoci, E. Murtića i J. Knifera. 

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

Živo vrelo i Kana. 

 U utorak, 4. veljače 2020. novozagrebački Dekanat hodočasti u 

Krašić, u rodnu župu bl. Alojzija Stepinca. Župljani koji žele 

ići u Krašić autobusom molimo da se prijave u župnom uredu. 

Cijena je 50 kn po osobi. Polazak iz Sopota u 16 sati. 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                 MOLITVA ISUSU JAGANJCU BOŽJEM  

Uzvišeni sveti Sine Božji, Spasitelju dobri! Danas preda te želim donijeti sve svoje grijehe i sve grijehe svijeta. 

Priznajem da sam oholo sebe stavljao ispred tebe i kajem se. Dopusti mi da te izbliza upoznam. 

Smiri oči moje duše da do u dubinu promotrim kako ti, utjelovljen i pun Duha koji s tobom ostaje, dolaziš kao ponizni žrtveni jaganjac,  

Božje sveto janje. Tvojem milosrđu, Gospodine, predajem sva ona svoja djela koja ne bijahu po volji Očevoj i koja nisu poslužila da se tvoja 

ljubav objavi tvojemu narodu. Zajedno s Ivanom Krstiteljem želim raditi ono što mi Otac daje kao poslanje, želim slušati Očeve riječi koje mi 

upućuje. Jedino tako ću svojim mislima i osjećajima, svojim riječima i djelima svjedočiti za tebe. 

Pokaži mi iznova kako si ti svjetlost narodima, pokaži mi kako mene krstiš Duhom Svetim. Objavi mi da si ti Sin Božji! 

Amen. 
 


