
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                       od 23. do 29. siječnja 2023. 
 

23. siječnja, ponedjeljak 

Ema, Henrik, Vjera 
sv. misa u 8 sati  

+ pok. iz obit. Križanović 
 

24. siječnja, utorak 

sv. Franjo Saleški, biskup 

i crkveni naučitelj  

sv. misa u 18,30 sati  
+Marko Koprtla i pok. iz obit. Koprtla, + Zoran Jurčec, + Vice, 

Božica i Marica Rakvin, + Ana, Ivan i Rozalija Lulić, + Dragica i 
Milka Jandrlić, + Stjepan i Željko Čičin, + Ante Suknaić, + Ivica 

Krpan i Zlatko Klem, + Zrinka Barišić, + Marija Puškarić i pok. 

iz obit. Puškarić, + za duše u čistilištu , - za na nakanu za 
obraćenje, - na nakanu u zahvalu  

25. siječnja, srijeda 

Obraćenje sv. Pavla 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ Stjepan Hrvoić 
 

26. siječnja, četvrtak 

 sv. Timotej i Tito, 

biskupi, učenici sv. Pavla 
 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Slavko Brzović i Drago Jukić 

27. siječnja, petak 
sv. Anđela Merici, djevica 

sv. misa u 18,30 sati  
+ Ana, Katarina i Ivan Gašparović,+ Josip i Anđelka Maržić,  

+ Josip Medarić i Ivka Novačić, + pok. iz obit. Mezdić, + za duše 

u čistilištu, na nakanu za obraćenje 
 

28. siječnja, subota 

sv. Toma Akvinski, 

crkveni naučitelj 

 

sv. misa u 8 sati  
+ Dubravko Vucković 

29. siječnja, nedjelja   

 ČETVRTA NEDJELJA 

        KROZ GODINU 

sv. misa u 7,30 sati      + Ivan Gojak                         

sv. misa u 9 sati          + pok. iz obit. Rakuljić i Pavić 

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati     - na nakanu za ozdravljenje 
 

 

 

 

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

 Župni vjeronauk: 

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 24. siječnja 

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

za krizmanike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 24. siječnja 

- 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, 25. siječnja u 16 sati.  

 U četvrtak, 26. siječnja nakon svete mise klanjanje pred 

Presvetim Oltarskim Sakramentom. 

 U mjesecu siječnju crkvu čiste župljani iz ulice M. Kovačevića. 

 U ponedjeljak, 6. veljače 2023. novozagrebački Dekanat 

hodočasti u Krašić, u rodnu župu bl. Alojzija Stepinca.  

Župljani koji žele ići u Krašić autobusom molimo da se prijave 

u župnom uredu. Cijena je 10 € po osobi. Polazak iz Sopo15,30 

sati. 

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

Živo vrelo, Kana. 

 

 

                                                                                                                      Obraćenje Svetog Pavla 

Sveti Pavao – najveći misionar crkve, čovjek koji je obratio mnoge narode i doveo ih Kristu. No znamo da nije oduvijek bilo tako. Bilo je vremena kada je Pavao bio 

Savao i kada je progonio Crkvu i predavao ljude na smrt. O tim događajima sam Pavao svjedoči u Djelima apostolskim (22, 3-16). Pavlovo obraćenje se dogodilo na 
putu za Damask. Kada ga je Krist odlučio pozvati i učiniti apostolom naroda. 
Nakon obraćenja Pavao odmah kreće s propovijedanjem po sinagogama navješćujući Krista. Kod njega nema odgađanja vršenja Božje volje, on je spozna i odmah vrši, 
jer zna koliko je važno donijeti Krista svim tim ljudima koji ga željno čekaju. To vidimo i po njegovim poslanicama koje neum orno piše potičući različite zajednice da 
budu što revnije u nasljedovanju Krista. 
                                                 Stoga neka nas prati zagovor sv. Pavla na putu našeg svjedočenja za Krista i pronošenja Evanđelja po svem svijetu! 


