
 

RASPORED SVETIH MISA 

od 28. studenoga do 4. prosinca 2022. 
 

28. studenoga, ponedjeljak 

Sosten, Držislav 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Ljubomir Jelavić 

29. studenoga, utorak 

Saturnin, Filomen 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Marko Karaula 

sv. misa u 18,30 sati  

+Paško, Neda i Vesna Dizdar, + Mirko Vujica,+ Milan i 

Julka Rajković, +pok. iz obit. Forijan i Dijanić, + Andrija 

Kupsjak, + pok. iz obit. Dobrota 

   

30. studenoga, srijeda 

sv. Andrija, apostol 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Ante Šugar 

1. prosinca, četvrtak 

 Florencija, Kazimir 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Ana, Ante i Joso Gavranović 

2. prosinca, petak 

Lucije, Bibijana, Habakuk 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Milan 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Josip Regvar, + Ludmila Špoljarić, + Vjekoslava 

Nogić, + pok. iz obit. Predrijevac 

 

3. prosinca, subota 

sv. Franjo Ksaverski, 

redovnik 

sv. misa zornica u 6 sati  

- na nakanu u zahvalu 

6. prosinca, nedjelja   

    DRUGA NEDJELJA 
          DOŠAŠĆA 

sv. misa u 7,30 sati   + Marko i Ljuba Knezović 

sv. misa u 9 sati           + Ana i Nedjeljko Kerezović i 

                                        Tonkica i Petar Ćelar- Čupić 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Andrija Magdalenić 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI I PROSINAC 
 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati 

 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica u 6 

sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon nedjeljne večernje svete mise.  

Naše mlade pozivam na susret koji će voditi vlč. Matija, pastoralni 

suradnik u našoj župi. 

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 29. studenoga  

u 14 sati, a za prvopričesnike OŠ Središće u 17,15 sati. 

- za krizmanike OŠ Središće, u srijedu, 30. studenoga u 16 sati.  

 U petak, 2. prosinca prvi je petak u mjesecu, sveta je ispovijed pola sata 

prije zornice i od 17,45 do 18,30 sati. 

 

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje svete mise u nedjelju, 4. 

prosinca. 

 Od 1. prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca 2023. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Šenove ulice. 

 U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar za 

2023. godinu.  

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

Kana. 

BDIJTE! 
U središtu evanđelja prve nedjelje došašća nalazi se kratka Isusova zapovijed: Bdijte! Ta nas zapovijed treba potaknuti na dublje razmišljanje o vlastitoj 

budnosti u današnjemu vremenu i današnjim okolnostima našega života i društva. U ovomu se  prolaznomu vremenu svatko se od nas može osjećati slabim 

i grješnim čovjekom, svjestan da je podložan mnogim zabludama i zamamnostima koje nudi svijet. U nama je nerijetko prisutna nekakva želja da se 

opustimo, da barem malo osjetimo užitke ovoga svijeta. No Otac naš nebeski, koji nas je stvorio i oblikovao svojom božanskom Riječju,  u ovom nas 

zemaljskom svijetu izgrađuje i očekuje od nas da se u budnosti svoga života zauzimamo za dobro svakoga čovjeka.  

U vremenu ovoga  došašća u svakom se trenutku obraćajmo Gospodinu  poput proroka Izaije: „Ti si, Gospodine, Otac naš"! Ti u našim srcima i umovima 

zapali svjetlo Istine da bismo spoznali što je potrebno činiti da postanemo slični tebi i da „budnije" slijedimo tvojega Sina, Isusa Krista. 

                                                
 


