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MISNE NAKANE OD 23. OŽUJKA DO 4. TRAVNJA 2020.
PONEDJELJAK, 23. 3. 2020.

PONEDJELJAK, 30. 3. 2020.

Za + Luku, Petra i Anicu Vlašić Ambrožić –
ob.

Za + Jekru-Jerkaču i Ivu Bušić – ob.
Za + Dragicu Boban – ob.

Sovići:
Za + Matiju Pejić Knezovušu, Blaža, Peru,
Venku i Zdenka Pejića – Iva Knezovušića.

Sovići:
Za + Matiju i Stjepana Bubu Pejića – ob.

UTORAK, 24. 3. 2020.

UTORAK, 31. 3. 2020.

Za + Slavu Sosu i ost. pok. – Ivanka s dj.

N. N.
Sovići:
Za + Petra, Ivu (ž), fra Vinka i Velimira Prlića
– Miro Grgišić.

SRIJEDA, 25. 3. 2020.
BLAGOVIJEST
Sv. mise: Gorica u 9 sati,
Sovići u 9 sati.

SRIJEDA, 1. 4. 2020.
Za + Jakova i Ljubicu Grizelj Džinić – Dalibor.
Za svoje pokojne – Iva Vranješ.

ČETVRTAK, 26. 3. 2020.

ČETVRTAK, 2. 4. 2020.

Za + Franu Grizelja i ost. pok. – Zora s ob.
Za + Ivu i Jozu Jasaka – Ćoso.

Za + Alenku Ljubicu Paradžik – Darko s dj.

Sovići:
Za + Slavu i Danicu Pejić Maćinović – ob.

PETAK, 27. 3. 2020.

PETAK, 3. 4. 2020.

Za + Domagoja Bišku i ost. pok. - Branka s
dj.
Za + Andriju Bandića i ost. pok. – Branka s
dj.

Za + Mirka Markotića – Mila s dj.
Za + Rafu i Ivu Bogut – djeca.

Sovići:
Za + Milu Pejić Pipanović – ob.

Sovići:
Za + Maju Šimić i ost. pok. – Miro s ob.

SUBOTA, 28. 3. 2020.

SUBOTA, 4. 4. 2020.

Za + Petra Zorića, Milu i Anu Soldo – Marija.

Za svoje pokojne – Ante Galić Talić.
Za + Antu i Milu Grubišić – Tonćo.

Sovići:
Za + Antu Šimića Žutkovića – Vlatka s ob.
8.30 – Za + Jadranku Vlašić – ob. (fra Josip)

5. KORIZMENA NEDJELJA
(29. 3. 2020.)

Sv. mise: Gorica, u 9.00 i 11.00
Sovići u 10.00

Sovići:
Za + Srećka Vlašića i ost. pok. – Kamilo.

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE CVJETNICA
(5. 4. 2020.)

Raspored misa (ako ih bude) bit će
naknadno objavljen!
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ŽUPA SV. STJEPANA, GORICA – SOVIĆI

Župni listić
Br. 296. God. XIII/6

ZAPOVIJED ŽUPANIJSKOG
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
Županijski stožer civilne zaštite na 2.
izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka
2020. godine donio je

ZAPOVIJED
Na temelju čl. 108. i 134. st. (4), u vezi s
čl. 44. Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i
43/10), čl. 29. Pravilnika o načinu rada i
funkcioniranja stožera i povjerenika
civilne zaštite („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i
32/14), čl. 3. Uredbe o formiranju
Županijskog stožera civilne zaštite
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 16/11 i
4/17) i čl. 17. Poslovnika o radu
Županijskog stožera civilne zaštite,
broj: 14-05-44-24/19 od 14.02.2019.
godine i Odluke Vlade ŽZH o
proglašenju nesreće prouzrokovane
opasnošću od pojave koronavirusa
(COVID-19) na području ŽZH, broj: 01287-1/20-46 od 18.03.2020. godine,
Županijski stožer civilne zaštite na 2.
izvanrednoj sjednici održanoj 18. ožujka
2020. godine, donosi

ZAPOVIJED
7. Zapovijeda se zabrana javnog
okupljanja, osim u svrhe dobrovoljnog
darivanja krvi, na području ŽZH
sukladno zakonu.

8. Zapovijeda se otkazivanje svih javnih
skupova u ŽZH, u skladu s propisima o
javnom okupljanju.
14. Sve naredbe Federalnog stožera
civilne zaštite koje nisu navedene u ovoj
Zapovijedi primjenjuju se na području
ŽZH.
15. Za provođenje i nadzor nad
provođenjem ove Zapovijedi zadužuju
se Uprava za inspekcijske poslove ŽZH,
Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH,
te rukovodeća tijela pravnih osoba koje
su obuhvaćene ovom Zapovijedi,
svatko iz svoje nadležnosti.
17. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa
na snagu danom donošenja te vrijedi do
31.03.2020. godine.
_____________
U skladu s ovim odredbama a i
preporukama naših Crkvenih vlasti za
našu župu proglašavamo
prekid svih izvan liturgijskih događanja,
odnosno prekida se:
Priprava za prvu sv. Pričest,
- Susreti ministranata,
- Susreti Frame i mladeži,
- Susreti Franjevačkog svjetovnog reda,
- Probe malog i velikog pjevačkog zbora,
- Bratovština Sv. Stjepana otkazuje
korizmene tribine i korizmeni koncert.
- Do daljnjega neće biti mogućnosti za
sv. ispovijed prije jutarnje sv. mise
radnim danima. Svi koji imaju potrebu
za ispovijedi, mogu se bez ustručavanja
javiti u župni ured svakim danom u
uredovnom vremenu, gdje ćemo moći
osigurati i privatnost ali i potrebnu
udaljenost između vjernika i svećenika.
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- Do daljnjega neće biti blagoslovljene
vode na ulazu u crkvu, ali će nedjeljna
misna slavlja počinjati obredom
škropljenja naroda blagoslovljenom
vodom, što ga predviđa i Rimski misal.
- Do daljnjega neće biti „pružanja znaka
mira“ u sv. misi.
- Sv. pričest možete primati kao i do
sada, ali preporučujemo na dlan ruke.
- U crkvi: klupe i vrata će se
svakodnevno,
nakon
sv.
mise,
dezinficirati.
- Na temelju Zapovijedi o zabrani javnih
okupljanja, neće biti organizirane mise
na vanjskom prostoru, pa ni u crkvenim
dvorištima ili groblju.
Na
temelju
iste
zapovijedi,
preporučujemo starijim osobama,
osobama s kroničnim zdravstvenim
tegobama i svima koji spadaju u rizične
skupine da ostanu kod kuće i prate sv.
misu, krunicu i druge pobožnosti putem
medija.
- kod sprovoda usrdno preporučujemo
da sudjeluje samo obitelj i najuža
rodbina.
- što se tiče ispovijedi starih i nemoćnih
župljana, bit ćete obaviješteni u
sljedeću nedjelju.
- sve vas pozivamo, da se kao vjernici
čuvamo vjerske oholosti i fanatizma.
Da pojačamo obiteljsku molitvu.
Slušamo
i
poštujemo
upute
mjerodavnih vlasti i budemo u našem
ponašanju skrajnje oprezni.
Uredovno vrijeme župnog ureda:
od ponedjeljka do petka: 7.30 – 12.00 i od 16 – 18;

subotom: 7.30 – 12.00;
nedjeljom kratko nakon sv. misa.
Za hitne bolesnike u svako doba.
Uređuje: Župni ured Župe sv. Stjepana,
Gorica-Sovići
Tel: 039 670 294
e-mail: zupa.gorica.sovici@gmail.com

Listić izlazi dvotjedno i zaključuje se petkom u
jutarnjim satima!

Kroz liturgiju…

IV. korizmena nedjelja,
(22. ožujka)

Misna čitanja: 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a; Ps
23, 1-6; Ef 5, 8-14; Iv 9, 1-41

Misao iz evanđelja:

„Ode, umije se, pa se vrati
gledajući.“

Dogodilo

se dobro djelo: slijepac od
rođenja je progledao. Bog je to učinio
lakoćom jer mu je stalo do čovjeka, a s
druge strane nepovjerenje i nevjera
promatrača. Kao da se ništa nije
promijenilo od onog vremena do danas.
Unatoč očitih znakova Božje ljubavi
mnoštvo nevjere i nepovjerenja.
------------------------------------------Naviještenje Gospodinovo - Blagovijest
svetkovina (25. ožujka)
Misna čitanja: Iz 7, 10-14; 8, 10; Ps 40, 7-11;
Heb 10, 4-10; Lk 1, 26-38

Misao iz evanđelja:

„Evo, začet ćeš i roditi sina.“

Današnjom

svetkovinom slavimo i
izražavamo jednu od najvećih tajni naše
vjere – Utjelovljenje Sina Božjega.
Prihvaćajući iznova ovo otajstvo naše
vjere, mi u Vjerovanju ispovijedamo:
"Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po
Duhu Svetom od Djevice Marije!" Bog je
ovo učinio radi našega spasenja. Ne da
impresionira ovaj svijet, ne radi ljudske
slave; već radi spasenja svakog čovjeka.
------------------------------------------V. korizmena nedjelja
(29. ožujka)

Misna čitanja: Ez 37, 12-14; Ps 130, 1-8; Rim
8, 8-11; Iv 11, 1-45

Misao iz evanđelja:

„Ja sam uskrsnuće i život.“

Srž

naše vjere je vjera u Isusovo
nadvladavanje smrti i u njegovo
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uskrsnuće. Ako tu vjeru produbimo i
posvijestimo i u životu, započinjemo već
ovdje vječni život. No ta vjera ne smije
biti tek ulaznica u vječnost. Živa vjera
znači, dopustiti svaki dan ponovo od
njega biti darivan životom, biti oživljen,
ustati iz naših grobova, odbaciti okove
koji nas sapinju i zaista zaživjeti.
-------------------------------------------

Molitva pape Franje Djevici Mariji,
Zdravlju bolesnih

NAPOMENE I OBAVIJESTI
------------------------------------------Kršteni:
U protekla dva tjedna kršteni su:

ŠIMUN BOBAN, sin Mate i Ane.
Čestitamo!
------------------------------------------Pokojni:
U protekla dva tjedna umrli su:

LJUBICA SOSA ž. Stanimirova.
Pokoj vječni daruj joj Gospodine, i svjetlost
vječna neka joj svijetli. Počivala u miru.
Amen.
------------------------------------------Darovatelji za izgradnju okoliša crkve u
Sovićima:
100 KM: ANTE BUŠIĆ + Veselka

Darovatelji za crkvu:
100 KM: Obitelj prigodom sprovoda
+MIRE BUŠIĆ ud. Ivanove, obitelj
prigodom sprovoda + LJUBICE SOSA ž.
Stanimirove.
1000 KM: HIFA PETROL d.o.o.

Darovatelji za grobljanski zid:
50 KM: MIRO BUŠIĆ Ćiran.
100 KM: DARKO BUŠIĆ Čika.
Srdačno zahvaljujemo!

Udostoj se Gospodine sve koji nam dobro
čine, poradi Imena svoga, nagraditi životom
vječnim. Amen.
-------------------------------------------

Marijo, ti bez prestanka sjajiš tijekom
našeg putovanja kao znak spasenja i
nade. Povjeravamo ti sebe, Zdravlje
bolesnih, koja si kraj Križa bila blizu
Isusove patnje, čuvajući čvrstom svoju
vjeru. Ti, „Spasiteljice naroda Rima“
znaš što nam je potrebno i vjerujemo da
ćeš osigurati sve što nam treba tako da
se, kao i u Kani Galilejskoj, radost i
slavlje mogu iznova vratiti nakon ovog
trenutka kušnje. Pomozi nam, Majko
Božje Ljubavi, da se suobličimo Očevoj
volji i da činimo sve što nam Isus govori,
On koji je preuzeo naše patnje na sebe,
ponio naše boli, da bi nas po Križu doveo
do radosti Uskrsnuća. Tražimo utočište
pod tvojom zaštitom, o sveta Majko
Božja. Ne preziri naše vapaje – nas koji
smo stavljeni na kušnju – i izbavi nas od
svake opasnosti. O slavna i
blagoslovljena Djevice! Amen.


