RASPORED SVETIH MISA U BOŽIĆNOM VREMENU
24. prosinca 2021., petak
Badnji dan

25. prosinca 2021., subota
Rođenje Gospodinovo, Božić
26. prosinca 2021., nedjelja
Sveta Obitelj Isusa, Marije i
Josipa, sv. Stjepan Prvomučenik
27. prosinca 2021., ponedjeljak
sv. Ivan, apostol i evanđelist

sv. misa zornica u 6 sati
sv. misa polnoćka u 18 sati
sv. misa polnoćka u 20,30 sati
sv. .misa polnoćka u 23 sata
sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 7,30 sati

28. prosinca 2021., utorak
Nevina dječica, mučenici

sv. misa u 18,30 sati

29. prosinca 2021., srijeda
sv. Toma Becket

sv. misa u 7,30 sati

30. prosinca 2021., četvrtak
Sabin, Liberije, Srećko

sv. misa u 7,30 sati

31. prosinca 2021., petak
sv. Silvestar, Stara godina

sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica)

1. siječnja 2022., subota
sv. Marija Bogorodica
Nova godina

sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati

2. siječnja 2022., 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
sv. misa u 7,30 sati

3. siječnja 2022., ponedjeljak
Presveto Ime Isusovo
4. siječnja 2022., utorak
Emanuel, Anđela Borislava
5. siječnja 2022., srijeda
Emilijana, Miljenka, Eduard

sv. misa u 18,30 sati

6. siječnja 2022., četvrtak
Bogojavljanje
sveta tri kralja

sv. misa u 7,30 sati (blagoslov vode)
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati

sv. misa u 7,30 sati

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 2022. godinu!
Vaš župnik Ivica

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI
BLAGOSLOV OBITELJI
U ŽUPI TIJELA KRISTOVA U SOPOTU I SREDIŠĆU
Drage obitelji,
ovogodišnji blagoslov obitelji kao i prošlog Božića 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, 13. prosinca 2021. i trajat će do 5. siječnja 2022. ali i nakon
predviđenoga redovitoga blagoslova i dalje će se moći pozvati svećenika
za blagoslov.

ZA BLAGOSLOV OBITELJI NAZVATI RADNIM DANOM
NA BROJ MOBITELA: 099 64 34 625
od 8. prosinca 2021. do 5. siječnja 2022., 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.

13. prosinca 2021.
ponedjeljak
14. prosinca 2021.
utorak
15. prosinca 2021.
srijeda
16. prosinca 2021.
četvrtak
17. prosinca 2021.
petak
18. prosinca 2021.
subota
19.prosinca 2021.
nedjelja
20. prosinca 2021.
ponedjeljak
21. prosinca 2021.
utorak
22. prosinca 2021.
srijeda
23. prosinca 2021.
četvrtak
27. prosinca 2021.
ponedjeljak
28. prosinca 2021.
utorak
29. prosinca 2021.
srijeda
30. prosinca 2021.
četvrtak
3. siječnja 2022.
ponedjeljak
4. siječnja 2022.
utorak
5. siječnja 2022.
srijeda

Vojna Bakića
od 15 do 19 sati
K. Kantoci, Stonska
od 15 do 19 sati
B. Bušića (parni brojevi)
od 15 do 19 sati
B. Bušića (neparni brojevi)
od 15 do 19 sati
SR Njemačke
od 15 do 18 sati
D.Tomljanovića Gavrana,V. Rihtera
E. Murtića
od 13 do 18 sati
J. Knifera
od 14 do 17 sati
I. Šibla
od 15 do 20 sati
Potočnjakova ul.
od 15 do 18 sati
Erlichova ul.
15 do 20 sati
Šenova ul.
od 15 do 20 sati
M. Kovačevića
15 do 20 sati
V. Kovačića (neparni brojevi)
od 15 do 18 sati
V. Kovačića (parni brojevi)
od 15 do 20 sati
Pičmanova ul.
od 10 do 13 sati (neparni brojevi)
od 15 do 20 sati (parni brojevi)
Turinina ul.
od 15 do 20 sati
Ostrogovićeva ul.
od 10 do 13 sati (neparni brojevi)
od 15 do 18 sati (parni brojevi)
Zemljakova ul.
od 15 do 20 sati

