
 

RASPORED SVETIH MISA 

                                    od 30. siječnja do 5. veljače 2023. 
 

30. siječnja, ponedjeljak 

Gordana, Darinka 
sv. misa u 8 sati  

+ Ivan Levak 
 

31. siječnja, utorak 

sv. Ivan Bosco, prezbiter 

sv. misa u 18,30 sati  

+Marijan Bartolić, + Milan Rađenović, + pok. iz obit. Muhvić 

i Kvaternik, + Anto Dujić i pok. iz obit. Žnidarić,  

+ Grozdana Anušić, + Jakov Ćulum, - na nakanu u zahvalu za 

obitelj, - na nakanu u čast Duhu Svetom 
  

1. veljače, srijeda 

Brigita, Miroslav 
 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Lovošević i Slavulj 
 

2. veljače, četvrtak 
           PRIKAZANJE 

GOSPODINOVO- SVIJEĆNICA 

 

sv. misa u 18,30 sati   

+ Đurđica Radonić i pok. iz obit. Radonić 

3. veljače, petak 
sv. Blaž, biskup i mučenik 

sv. misa u 18,30 sati  

+ pok. iz obit. Mrčić, Matićević i Laća, + Darko Burić,  

+ Božidar i Marija Jedvaj, + Ana i Ivek Ferinčić, + Blaž 

Mikec, + Mato Marić, + Manda Marić, + Ivan i Marija 

Žumberac, + Kata Ćulum, + za duše u čistilištu, - na nakanu u 

zahvalu 

  

4. veljače, subota 

Veronika, Izidor 
sv. misa u 8 sati  

+ pok. iz obit. Grabovac i Žužul 

5. siječnja, nedjelja   

      PETA NEDJELJA 

        KROZ GODINU 

sv. misa u 7,30 sati      + Vjekoslav i Milka Kroflin                        

sv. misa u 9 sati          + pok. iz obit. Grden i Zdenčar 

sv. misa u 11 sati        –  za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + Petar Mladen Golubić 

 
 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA SIJEČANJ I VELJAČU 

 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati 

 Susret Grupe mladih nakon nedjeljne večernje svete mise.  

 Naše mlade pozivam na susret koji vodi vlč. Matija, pastoralni 

suradnik u našoj župi. 

 U četvrtak, 2. veljače blagdan je Prikazanja Gospodinova ili 

Svijećnica. Sveta misa u 18,30 sati. Običaj je da na Svijećnicu 

vjernici u crkvu donesu svijeće na blagoslov. Svijeće za blagoslov 

mogu se nabaviti u crkvi prije svete mise. 

 U petak, 3. veljače spomendan je sv. Blaža. Na kraju svete mise 

bit će blagoslov grla ili grličanje. 

 U nedjelju, 5. veljače održat će se susret Obiteljske zajednice 

nakon večernje svete mise. 

 Župni vjeronauk: 

za prvopričesnike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 31. siječnja u 

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

za krizmanike OŠ Ive Andrića u Sopotu, u utorak, 31. 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, 1. veljače u 16 sati.  

 U mjesecu veljači crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice. 

 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. 

 

 
                                                                          Prikazanje Gospodinovo i Šimunovo proročanstvo 
Za vrijeme prikazanja Gospodinova, u Hram je došao pravedan čovjek imenom Šimun. On je cijeloga svojega života iščekivao dolazak Mesije. On je držao dijete Isusa 

u naručju, govoreći: „Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: 

svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.“ (Lk 2,29-32). 

Drugim riječima, Mesija kojeg je on držao u svojemu naručju dolazio je radi pravednika i radi grešnika, radi Židova i radi poganina.  

Zatim se Šimun obratio Mariji i Josipu i rekao im. „Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a tebi će samoj mač probosti 

dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!“ ( Lk 2, 34-35) 


