
 
 RASPORED SVETIH MISA U BOŽIĆNOMU 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 2021. godinu! 

Vaš župnik Ivica 
 

24. prosinca 2020., četvrtak         

Badnji dan 

sv. misa polnoćka u 18 sati 

sv. misa polnoćka u 19,30 sati 

sv. misa polnoćka u 21 sat 

 

25. prosinca 2020., petak 

Rođenje Gospodinovo, Božić 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca 2020., subota 

sv. Stjepan Prvomučenik 

sv. misa u 9 sati  

sv. misa u 11 sati 

27. prosinca 2020., nedjelja 

 SVETA OBITELJ ISUSA, 

   MARIJE I JOSIPA 

sv. Ivan, apostol i evanđelist 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati 

28. prosinca 2020., ponedjeljak 

Nevina dječica, mučenici 

sv. misa u 8 sati 

29. prosinca 2020., utorak 

sv. Toma Becket 

sv. misa u 18,30 sati 

30. prosinca 2020., srijeda 

Sabin, Liberije, Srećko 

sv. misa u 8 sati 

31. prosinca 2020., četvrtak 

sv. Silvestar 

sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica) 

1. siječnja 2021., petak 

sv. Marija Bogorodica 

Nova godina 

 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

2. siječnja 2021., subota 

sv. Bazilije Veliki i Grgur 

Nazijanski,, crkveni naučitelji 

sv. misa u 8 sati 

 

 

3. siječnja 2021., nedjelja 

DRUGA NEDJELJA PO 

BOŽIĆU 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati 

4. siječnja 2021., ponedjeljak 

Emanuel, Anđela 
sv. misa u 8 sati 

5. siječnja 2021., utorak 

Gaudencije, Emilijana 
sv. misa u 18,30 sati 

(blagoslov vode na koncu svete mise ) 

6. siječnja 2021., srijeda 

Bogojavljanje  

sveta tri kralja 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 



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

(Lk 11, 12) 

Dragi župljani, sestre i braćo u Kristu! 

U ove božićne blagdane ulazimo s epidemiološkim ograničenjima 

koja nas prate gotovo devet mjeseci. Zadesila nas je pošast koronavirusa: 

narušila je naše planove, omeđila naše kretanje i međuljudske odnose, a 

ometa i naš vjernički život. 

Nama je, vjernicima, 2020. godina bila iznimno teška: zbog strogih 

propisa o ograničenju broja ljudi u crkvi slavili smo svete mise bez naroda. 

Ipak, unatoč tomu što nismo mogli osobno sudjelovati na misnim slavljima u 

svojoj crkvi, baš su u našoj župi i našoj crkvi Tijela Kristova bila 

svakodnevna misna slavlja uz izravni prijenos HRT-a. Tako je naša župna 

crkva u tom razdoblju postala svojevrsna domovinska crkva, crkva svih 

gledatelja koji su iz cijele naše domovine i inozemstva pratili euharistijska 

slavlja, a to je mnogima, i ne samo u našoj župi, davalo snagu i ohrabrivalo 

u tako teškom i nesigurnu vremenu. 

Unatoč svim ograničenjima i poteškoćama u razdoblju ove pandemije 

pokazalo se koliko su bitna misna slavlja, koliko je važna tjelesna i duhovna 

povezanost vjernika te briga i ljubav prema bolesnima, siromašnima i 

starijima u župnoj zajednici. 

U vrijeme pandemije, osobito u vrijeme zaključavanja (lockdowna), kao 

župna zajednica nismo ostali ravnodušni prema onima najslabijima u našoj 

župi, uz redovitu mjesečnu podjelu paketa hrane koje su naši mladi dostavljali 

na kućna vrata svakomu korisniku, starijim smo župljanima i onima koji su 

se našli u samoizolaciji omogućili nabavu namirnica, a pokrenuli smo i 

pothvat pod nazivom Podijeli ručak s drugim tako da su naše obitelji 

svakodnevno dijelile svoj topli objed s obiteljima ili pojedincima u potrebi. 

Svim našim župljanima koji su se za vrijeme zaključavanja stavili na 

raspolaganje svojom nesebičnošću i odricanjem – od čitača u vrijeme 

prijenosa misnih slavlja na HRT-u, obiteljima koje su dijelile svoj ručak i 

mladima –  zahvaljujem na njihovu trudu i ljubavi za drugoga.  

Možda će biti nekih među nama što će reći da je koronavirus koji 

vlada među ljudima Božja kazna ili će se pitati zašto to Bog dopušta, ili zašto 

ne djeluje... No mi, kao vjernici, moramo gledati drugačije na dramatične 

okolnosti zbog kojih je cijeli svijet postao nesigurno mjesto, mjesto patnje, 

tjeskobe i borbe za život.  

 

 

 

 

 

Takve nam okolnosti ponajprije trebaju biti poziv da uvidimo koliko 

je bitna obitelj, koliko je važno biti dio župne zajednice te kako se kao 

župljani, tj. članovi župne zajednice, moramo i možemo brinuti o životu i 

radu župe, osobnom zauzetošću i djelotvornom ljubavlju, materijalnom 

pomoći kako se nitko od nas – u našoj župi – ne bi osjećao napuštenim, 

osamljenim i u oskudici. 

I vrijeme pandemije također je Božje vrijeme, neka nam ono pomogne 

da se promijenimo, ponajprije u mišljenju i djelovanju: da zaista shvatimo 

koliko smo međusobno povezani, da ovisimo jedni o drugima i da jedni bez 

drugih ne možemo. Zato je Božić, koji je pred nama, dobra prilika da 

spoznamo kako u ovim nesigurnim okolnostima – kad naviru očaj, tjeskoba i 

svakovrsna životna pitanja i borbe – tko je ili što je smisao našega života.  

Božić je pred nama da u djetetu Isusu, koji se rađa u noći koja je 

simbol nesigurnosti i straha, prepoznamo da se rađa naša nada i smisao 

našega života. Da u tomu malenu i nemoćnu Djetešcu, u Isusu, koji je želio 

ovisiti o ljudskoj brizi u štalici s magarčićem i volom, pozvani smo 

prepoznati Najvećega koji se rodio da bi terete čovječanstva ponio na svojim 

leđima.  

Poruka Božića u našemu vremenu, u pandemiji, vrlo je jasna: od 

tjeskobe, očaja, beznađa čovjeka ne spašava napredna i suvremena 

tehnologija i znanstvena istraživanja, nego Bog koji se objavljuje u 

novorođenomu djetetu, Bog koji je postao čovjekom – Riječ koja je tijelom 

postala.  

I zato želim da svakomu među nama ovaj Božić ojača vjeru u pobjedu 

života nad bolešću i smrću, vjeru u pobjedu ljubavi i dobrote nad 

siromaštvom, bijedom i samoćom. 

Neka sve nas božićni blagdani ispune vjerom i nadom, radošću i 

veseljem u očekivanju skoroga povratka u uobičajeni život i međuljudske 

odnose. 

 

Vaš župnik Ivica 

 

 



BLAGOSLOV OBITELJI 

U ŽUPI TIJELA KRISTOVA U SOPOTU I SREDIŠĆU 
 

Drage obitelji, 

ovogodišnji blagoslov obitelji bit će pod određenim uvjetima zbog bolesti 

COVIDA-19 uzrokovane koronavirusom. Zbog tih okolnosti župnik će 

pohoditi samo one obitelji koje se prijave telefonskim pozivom.  

Naime, tim ćete načinom izraziti želju da župnik pohodi vaš dom i 

blagoslovi vašu obitelj u posebnim uvjetima, a to su: 

 da su svi članovi obitelji zdravi (bez vidljivih znakova koji upućuju 

na bolest COVID-19) 

 da svi članovi obitelji za vrijeme molitve nose zaštitne maske za 

lice 

 da između članova obitelji i župnika bude propisani tjelesni 

razmak 

 župnik će pohoditi vaš dom bez pratioca i ne će se zadržavati u 

duljem razgovoru s obitelji niti će sjedati za stol 

 ako se župnik tijekom redovitoga blagoslova obitelji razboli ili 

bude morao u samoizolaciju, blagoslov će se obitelji odgoditi do 

datuma koji će se naknadno objaviti. 
 

Blagoslov obitelji po rasporedu u župi Tijela Kristova započet će u 

ponedjeljak, 28. prosinca 2020. i trajat će do 13. siječnja 2021. ali i nakon 

predviđenoga redovitoga blagoslova i dalje će se moći pozvati svećenika 

za blagoslov. 
 

ZA BLAGOSLOV OBITELJI NAZVATI BROJ: 098 901 57 50 
              

26. prosinca u vremenu od 16 do 18 sati 

                od 27. prosinca pa nadalje od 9 do 10 sati. 
 

Molimo vas da poštujete vrijeme predviđeno za pozive jer izvan toga 

vremena župnik se ne će moći javiti na poziv zbog drugih župnih 

obveza. 

 

 

      

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 
28. prosinca 2020. 

      ponedjeljak 

 

Brune Bušića (neparni brojevi) 

od 16 do 20 sati 

29. prosinca 2020. 

      utorak 

 

Brune Bušića (parni brojevi)  

od 16 do 20 sati 

30. prosinca 2020.  

      srijeda 

 

Ivana Šibla,  

SR Njemačke 

od 16 do 20 sati 

 

31. prosinca 2020. 

      četvrtak 

 

Potočnjakova ul. 

                           od 10 do 13 sati 

  

2. siječnja 2021.  

      subota 

  

J. Knifera, K. Kantoci, Stonska 

                            od 10 do 14 sati 

                               Ede Murtića 

V. Bakića, V. Rihtera, D. Tomljanovićeva 

                            od 16 do 19 sati 

4. siječnja 2021.  

ponedjeljak 

 

Ostrogovićeva ul.  

od 16 do 20 sati 

5. siječnja 2021. 

      utorak 

 

Turinina ul. 

od 16 do 20 sati 

7. siječnja 2021. 

      četvrtak 

Vikotora Kovačića 

od 16 do 20 sati 

8. siječnja 2021.  

      petak 

 

Milovana Kovačevića 

 od 16 do 20 sati 

9. siječnja 2021. 

      subota 

 

Šenova ul. 

od 10 do 14 sati 

   11. siječnja 2021. 

      poneedjeljak 

Erlichova ul. 

od 16 do 20 sati 

   12. siječnja 2021. 

      utorak 

Pičmanova ul. 

od 16 do 20 sati 

   13. siječnja 2021. 

      srijeda 

Zemljakova ul. 

od 16 do 20 sati 



 
  
 
 

 

 
 


