
 
 RASPORED SVETIH MISA U BOŽIĆNOM 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 2023. godinu! 

       Vaš župnik vlč. Ivica i pastoralni suradnik vlč. Matija 

 

 

 

 

 

 

24. prosinca 2022., subota        

Badnji dan 

sv. misa zornica u 6 sati 

sv. misa polnoćka u 20 sati 

sv .misa polnoćka u 23 sata 

25. prosinca 2022., nedjelja 

Rođenje Gospodinovo, Božić 

sv. misa u 7,30 sati 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

26. prosinca 2022., ponedjeljak 

sv. Stjepan Prvomučenik 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

27. prosinca 2022., utorak 

 sv. Ivan, apostol i evanđelist 

sv. misa u 18,30 sati 

 

28. prosinca 2022., srijeda 

Nevina dječica, mučenici 

sv. misa u 7,30 sati 

29. prosinca 2022., četvrtak 

sv. Toma Becket 

sv. misa u 7,30 sati 

30. prosinca 2022., petak 

sv. Obitelj Isusa, Marije i 

Josipa 

sv. misa u 18,30 sati 

31. prosinca 2022., subota 

sv. Silvestar, Stara godina 

sv. misa u 18,30 sati (zahvalnica) 

1. siječnja 2022., nedjelja 

sv. Marija Bogorodica 

Nova godina 

 

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 

sv. misa u 18,30 sati 

2. siječnja 2023., ponedjeljak 

sv. Bazilije Veliki i Grgur 

Nazijanski 

sv. misa u 7,30 sati 

 

3. siječnja 2023.,utorak 

Presveto Ime Isusovo 
sv. misa u 18,30 sati 

 

4. siječnja 2023., srijeda 

Emanuel, Anđela Borislava 
sv. misa u 7,30 sati 

5. siječnja 2023., četvrtak 

Emilijana, Miljenka, Eduard 
sv. misa u 7,30 sati 

 

6. siječnja 2023., petak 

Bogojavljanje  

sveta tri kralja 

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

sv. misa u 9 sati 

sv. misa u 11 sati 



BLAGOSLOV OBITELJI 

U ŽUPI TIJELA KRISTOVA U SOPOTU I SREDIŠĆU 
 

Drage obitelji, 
U našoj župi 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.  

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, razmišljajući zajedno sa 

svojim svećenicima o pohodu i blagoslova obitelji u Nadbiskupiji, dao je 

mogućnost da župnici i ostali svećenici koji djeluju u župi započnu s 

blagoslovom obitelji u predbožićno vrijeme, tj. u došašću i da nastave u 

božićnom vremenu i sve do početka korizme. Tako će u našoj župi Tijela 

Kristova započeti ovogodišnji blagoslov obitelji nakon četvrte nedjelju 

došašća, tj. 19. prosinca 2022. i završiti 4. siječnja 2023. godine. Ove godine 

u pohod obiteljima ići će vlč. Ivica, župnik i vlč. Matija, pastoralni suradnik 

u našoj župi. 

Napomene o blagoslovu obitelji: 

 Župnik vlč. Ivica i vlč. Matija će svakog dana prije podne od 9 do 14 sati 

blagoslivljati obitelji. Obitelji koje ne budu u svojemu domu u tom vremenu, 

svećenici će ih pohoditi od 17 do 20 sati, započinjući blagoslov od nižih 

prema višim kućnim brojevima. 

  Na ulaznim vratima vašega stana treba biti napisano prezime kako bi 

svećenici znali kojoj obitelj dolazi. Ako nemate napisano prezime na vratima, 

molimo da dana određena za blagoslov obitelji u vašoj ulici u vrijeme 

svećenikova dolaska, stavite svoje prezime.  

 One obitelji koje se ne zateknu doma u vrijeme dolaska svećenika, mogu se 

naknadno javiti u župni ured telefonom ili e-poštom. Nakon 6. siječnja 

svećenik 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. Svećenici ne ulazi u prazne stanove, stoga ne ostavljajte 

ključeve svojega stana susjedu da bi se svećenik pomolio u praznu stanu. 

 Za naknadni blagoslov obitelji možete nas kontaktirati: 

   telefonski broj župnog ureda: 6679 280 

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

 

                   RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 
19. prosinca 2022. 

ponedjeljak 

Ostrogovićeva: parni brojevi od 9 do 14 sati. 

                           neparni brojevi od 9 do 14 sati. 

od 16 do 19 sati one koje nisu bile kod kuće prije podne. 

E. Murtića: od 17 do 21 sat. 

20. prosinca 2022. 

utorak 

Stonska i K. Kantoci: od 17 do 19,30 sati. 

Vojna Bakića: od 17 do 20,30 sati. 

21. prosinca 2022.  

srijeda 

SR Njemačke br. 4 od 9 do 14 sati. 

SR Njemačke br. 6 od 9 do 14 sati. 

 od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

Bundek centar (E.Murtića 7, 9 i 11, V. Rihtera i D. 

Tomljanovića) od 16,30 do 19 sati. 

22. prosinca 2022. 

četvrtak 

Ivana Šibla: od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

J. Knifera: od 17 do 20 sati. 

23. prosinca 2022. 

petak 

Zemljakova ul. od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

27. prosinca 2022. 

utorak 

B. Bušića: parni projevi od 9 do 14 sati. 

                  neparni brojevi od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

28.prosinca 2022. 

srijeda 

Potočnjakova: od 9 do 11 sati. 

Ehrlichova ul. br 3 i 5 od 11 do 14 sati. 

                         br. 7, 9, 11 i 13 od 9 do 12 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

29. prosinca 2022. 

četvrtak 

Pičmanova ul. parni br. od 9 do 14 sati. 

                          neprani od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

V. Kovačića neparni br. 3,5 i 7 od 17 do 20 sati. 

30. prosinca 2022.  

petak 

V. Kovačića od br. 10 do 18b od 9 do 14 sati. 

    od br. 20 do 36 od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

2. siječnja 2023.  

ponedjeljak 

M. Kovačevića parni br. od 9 do 14 sati. 

neparni br. od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

3. siječnja 2023. 

utorak 

Šenova ul. parni br. od 9 do 14 sati. 

                  neparni br. od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

4. siječnja 2023. 

srijeda 

Turinina ul. br 2, 4, 7 i 9 od 9 do 14 sati. 

                      od br. 6 do 12 od 9 do 14 sati. 

od 17 do 20 sati koji nisu bili kod kuće prije podne. 

mailto:zupa.sopot@zg-nadbiskupija.hr


          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  
 
 

 

 
 


