
        MISNE NAKANE – 3. NEDJELJA "A"  27. 1.  –  2. 2. 2020. 

Dan Sat Nakana 
Ponedjeljak, 27. 1. 18.00 Za+Joso Teskera 

Utorak, 28. 1. 
 

18.00 
 

Na zahvalu Presv. Trojstvu; Za+ Andro 
Feltrin; Za+Vid Martić; Za+Anica i Anto 
Dolibašić; Za+Jozefina Prce; Na 
nakanu; Za+Ljubica, Dragutin i Franjo 
Matoic; Za+Vid Martić; Za+Stjepan Jug; 
Za zdravlje u ob; Na nakanu sv. Josipu; 
Za+Marko, Marijan i Luca Lacić; Na 
zahvalu; Za+Ana, Šimo i Juro Burčul i 
Milica Požgaj; Za+Vinko, Slavko i Ana 
Olić; Na nakanu; Na nakanu; Za duše u 
čistilištu; Za+Ana, Antun i Stjepan 
Kapić i pok. iz ob.; Za+Roza, Ivan, 
Stjepan i Josip Šarlog i pok. iz ob.; Za 
sretan porod; 

Srijeda, 29. 1. 18.00 Za pok. iz ob. Čiček i Tomašković 
Četvrtak, 30. 1 18.00 Za+Mara Šućur i pok. iz ob. 

Petak, 31. 1. 18.00  
Za+Manda i Juro Šokčević i Mara i 
Marko Šendulović 

Subota, 1. 2. 18.00 Za mir u obitelji 

4. 
NEDJELJA  A 

2. 2. 

  9.00 
11.00 
18.00 

Za+Franka i Vinko Privara 
Pro populo 
Za+Mara, Josip, Filip i fra Ilija Kozina 

 

- Župne obavijesti: 
- 3. je nedjelja kroz godinu. Mise u 9.00; 11.00 i 18.00 sati.  
- Tisak; Glas koncila. 
- U utorak poslije mise je sastanak s čitačima. 
 - U srijedu poslije mise je skupština članova OFS-a. 
- U četvrtak poslije mise je klanjanje pred Presvetim… 
- U nedjelju je Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u hramu. Na 
misama će biti obred blagoslova svijeća. 

ŽUPA B. D. MARIJE ANĐEOSKE – SESVETSKA SOPNICA, Ul. Roberta Močiljanina 14a, 
tel.: 01/2001-256; e-mail: m.andeoska@gmail.com; žiro-račun: HR48 2340 0091 1100 98405 

web-stranica: www.marija-andjeoska.net; uređuju: fra Stipo Karajica i fra Zdravko Dadić 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

Kad je Isus čuo da je Ivan 
predan, povuče se u 
Galileju. Ostavi Nazaret te 
ode i nastani se u 
Kafarnaumu, uz more, na 
području Zebulunovu i 
Naftalijevu da se ispuni što 
je rečeno po proroku Izaiji: 
„Zemlja Zebulunova i zemlja 
Naftalijeva, Put uz more, s 
one strane Jordana, Galileja 
poganska - narod što je 
sjedio u tmini svjetlost vidje 

veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka 
osvanu.“  Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se, jer 
približilo se kraljevstvo nebesko!" Prolazeći uz Galilejsko more, 
ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje 
bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: "Hajdete za mnom, 
učinit ću vas ribarima ljudi!" Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. 
Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata 
mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva 
i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus 
svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, 
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propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i 
svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I 
donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - 
opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše. Za njim je 
pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i 
Transjordanije. 
 
Riječ Gospodnja. 
 

Duhovna priča 
Jedan župljanin, koji je inače redovito pohađao misu, prestao je ići 
u crkvu. 
Nakon nekoliko tjedana župnik ga je odlučio posjetiti. Bila je to 
prohladna večer. Župnik je pronašao čovjeka samoga kod kuće, 
kako sjedi pred razgorjelom vatrom u kaminu. 
Nagađajući što bi mogao biti razlog svećenikova posjeta, čovjek 
mu je poželio dobrodošlicu, odveo ga do velikoga naslonjača blizu 
kamina i čekao. Svećenik se ugodno smjestio, ali nije rekao ni 
riječi. U potpunoj tišini promatrao je kako se plamenovi igraju oko 
gorućih cjepanica. 
Nakon nekoliko minuta svećenik je uzeo žarač, pažljivo podignuo 
jednu žarko razgorjelu žeravicu i smjestio je samu na jedan kraj 
ognjišta, a zatim opet sjeo u svoj naslonjač, i dalje ne govoreći ni 
riječi. Domaćin je sve to promatrao u nijemom divljenju. 
Kada se plamen jedne usamljene žeravice smanjio, ona je na 
trenutak zablistala, a zatim je njezina plamena posve nestalo. 
Uskoro je bila hladna i mrtva. 
Od pozdrava pri susretu nije izgovorena niti jedna riječ. 
Upravo kada je svećenik namjeravao otići, podignuo je hladnu, 
mrtvu žeravicu i smjestio je ponovno usred vatre. Ona je odmah 
počela ponovno sjati svjetlom i toplinom užarenoga ugljena oko 
sebe. 
Svećenik samo što nije izašao, a njegov je domaćin rekao: „Mnogo 
vam hvala za vaš posjet, a naročito za vatrenu propovijed. 
Sljedeće ću nedjelje sigurno biti u crkvi.” 
                                                                                                 John MacArthur 

- Župne obavijesti;  
- Zbog obveza na Teološkom tjednu u utorak neće biti župnog 
vjeronauka za vjeroučenike od 4.-7. razreda, a za vjeroučenike 8. 
razreda vjeronauk će biti u subotu u 11.00 sati.   
- Primamo pripravnike za nove članove župne Franjevačke mladeži. 
Svi koji žele produbiti svoju vjeru po primjeru svetoga Franje i 
susretati se s mladima, a imate 14 – 25 godina, pridružiti se! Sve 
zainteresirane pozivamo na prvi susret u subotu u 11.00 sati. 
- Župe našega Dekanata organiziraju hodočašće u Krašić, 5. 2. 
2020., u sklopu devetnice bl. Alojziju Stepincu. Polazak je u 16.00 
sati, misa je u 18.00 sati, tko želi ići neka se prijavi, cijena autobusa 
i zakuske poslije mise je 50 Kn. 
- Darovatelji za gradnju: Vesna Simić 500 kn, Marijana Borac 300 
Kn; i za uzdržavanje svećenika; Vesna Simić 200 Kn, Marijana 
Borac 200 Kn i Ob. Vučkovac 350 Kn. 
- Čišćenje organizira Kata Zeba, a oni koji žele pomoći mogu doći u 
subotu u 9.00 sati. 
 
- Letak koji ste dobili prigodom  blagoslova obitelji O SUSRETU 
HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI –  koji će se održati u Zagrebu 
9. i 10. svibnja 2020. godine. Molimo Vas da ga prema svojim 
mogućnostima popunite i primite nekoga od mladih koji će 
sudjelovati na ovom susretu. Prijava je župnom uredu 
najkasnije do 31. siječnja 2020. godine. A ako netko nema letak 
može uzeti poslije mise. 
- Oni koji žele biti volonteri na SUSRETU HRVATSKE KATOLIČKE 
MLADEŽI, neka se prijave, prijave su moguće najkasnije do 31. 1. 
2020. 
- Isto tako molimo i naše mlade koji žele sudjelovati na SUSRETU 
HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI, neka se prijave, bez prijave 
neće biti moguće sudjelovati u programu, kao ni na središnjem 
misnom slavlju na Trgu bana Josipa Jelačića, 10. 5. Prijave traju 
do 15. 3. 2020. Kotizacija je 30 Kn. 
 
- Prošli tjedan je umro i ukopan Josip Šarlog iz Prelčeve 11. Pokoj 
vječni… 


