
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                 od 12. do 18. prosinca 2022. 
 

12. prosinca, ponedjeljak 

Bl. Dj. Marija Guadalupska 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Ante, Ana, Stanislav i Ivan Protrka i pok. iz obit. Žnidar 

13. prosinca, utorak 

sv. Lucija, djevica i 

mučenica 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ branitelji 102. brigade (operacija Vihor) 

sv. misa u 18,30 sati  

 + Zorka Vilić, + Marija, Silvestar, Franciska i Božidar 

Koražija, + Antun i Ana Jalšovec, + Marija Žlimen, 

+ Dragan Jezidžić, + za duše u čistilištu, - na nakanu u 

čast sv. Luciji  

14. prosinca, srijeda 

sv. Ivan od Križa, crkveni 

naučitelj 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ vlč. Ivan Kobešćak 

15. prosinca, četvrtak 

Drinske mučenice 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Dragutin, Marija i Željko Drčić 

16. prosinca, petak 

Adela, Zorka, Albina 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Petar Radoš 

sv. misa u 18,30 sati 
+ Ivan Leko, + Jure Rogić, + pok. iz obit. Sinovčić, - na 

nakanu za zdravlje 

 

17. prosinca, subota 

Lazar, Izak, Hijacint 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ Ante i Anica Koprtla 

18. prosinca, nedjelja   

 ČETVRTA NEDJELJA 
          DOŠAŠĆA 

 

sv. misa u 7,30 sati    
sv. misa u 9 sati           + Franjo i Ana Škrlec 

sv. misa u 11 sati         –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Tomislav Štajduhar 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA 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. 

 Treća nedjelja došašća odlukom hrvatskih biskupa posvećena je 

djelotvornoj ljubavi. Na kraju svih svetih misa prikupljat ćemo 

materijalne priloge za one koji su potrebni naše pomoći. 

 Četvrte nedjelje došašća članovi župnog Caritasa prodavat će kolaće 

za potrebite u našoj župi! 

 Župna božićna ispovijed u našoj župi bit će u petak, 16. prosinca u 

19,30 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon nedjeljne večernje svete mise. Naše mlade 

pozivam na susret koji će voditi vlč. Matija, pastoralni suradnik. 

 Župni vjeronauk:  

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 13. prosinca  

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

za krizmanike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 13. prosinca 

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

- za krizmanike OŠ Središće, u srijedu, 14. prosinca u 16 sati.  

 Od druge nedjelje došašća do badnjaka prikupljat ćemo nepokvarljivu 

hranu za siromašne obitelji u našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u 

košari nedaleko od ulaznih vrata. 

 Od druge do četvrte nedjelje došašća želimo pohoditi bolesne i nemoćne 

osobe u našoj župi. Molimo da obitelji koje imaju nemoćna i bolesna člana 

obitelji obavijeste župni ured, kako bi ga svećenik pohodio i podijelio mu 

svete sakramente ispovijedi i pričesti. 

 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. 
                                                                                                      ADVENSKI KONCERT  

                                                     Njedjelja, 18. prosinca 2022. crkva Tijela Kristova u Sopotu u 19,30 (iza večernje mise) 

                                                                                          Nastupaju: Mješoviti župni zbor Sopot 

                                                                                                             Dječji župni zbor 

                                                                                                               Gosti koncerta:  

                                                                            Mješoviti župni zbor crkve sv. Petra Apostola iz Ivanić - Grada 
 


