
NA DOBRO VAM DOŠAO BOŽIĆ 
I SVETO POROĐENJE ISUSOVO! 
 

 „Rođenje djeteta Isusa sveti Franjo je 
slavio neizrecivom radošću, više nego 
druge svetkovine. Nazivao je Božić 
svetkovinom nad svetkovinama, jer je 
Bog, postavši malenim djetetom, bio 
priljubljen uz ljudske grudi.“ 
 

 
 

Maleni i ponizni su oni kojima Gospodin 
najviše daje i kojima je najprije došao. 
Zato što oni imaju mjesta u svome srcu 
za Božju Riječ, njihova srca spremna su 
biti dom Djetetu.  
 

Naši životi pretrpani su zemaljskim 
stvarima i naše duše preopterećene 
svjetovnim brigama tako da često 
nemamo mjesta ni za Gospodina ni za 

Njegovu Riječ, a Gospodin ne može ništa 
uliti u čašu našeg života dok ju ne 
ispraznimo od svih nečistoća ovoga 
svijeta. Poniznost je jedino tlo na kojem 
raste sjeme svetosti. Zato i jest najveća 
Ljubav procvjetala iz jednostavnosti 
uboge štalice.  
 

Gledajmo ovaj svijet očima svetog 
Franje, da poput našeg zaštitnika  
možemo prepoznavati Stvoritelja u svim 
Njegovim stvorenjima. Neka vam sveti 
Franjo Asiški, izvrsni poznavatelj ljudskih 
srdaca, bude primjer kako prepoznati 
Boga u bližnjima i kako prihvatiti život iz 
ruke Životvorca.  
 

Novorođeni Kralj neka osvijetli sve tame 
naših srdaca i bude nam Svjetlo na 
našem putu! Na dobro vam došao Božić, 
sveto porođenje Isusovo i mlado lito! 

 

Uredovno vrijeme župnog ureda: 

od ponedjeljka do petka: 

7.30 – 12.00 i od 16 – 18; 

subotom: 7.30 – 12.00; 

nedjeljom nakon svetih misa 

Za hitne bolesnike u svako doba. 
 

 

Uređuje: Župni ured Župe sv. Stjepana, 

Grabarje 20, Gorica, 88345 Sovići 

Tel: 039 670 294 Mob: 063 111 218 

web: zupagoricasovici.info 

e-mail: zupa.gorica.sovici@gmail.com 

župni listić, br. 368. god. X/26 
 

mailto:zupa.gorica.sovici@gmail.com


BOŽIĆNI KONCERT: 
„Radujte se, narodi!“ 
Sveti Stjepan, 26. prosinca, 19 sati 
 

Dragi župljani, pozivamo vas na božićni 
koncert zborova i glazbenih sastava naše 
župe, koji će se održati 26. prosinca u 
župnoj crkvi, s početkom u 19 sati.  
 

Na koncertu nastupaju veliki župni zbor, 
dječji zborovi iz Gorice i Sovića, klapa 
Bratovština, kvartet „Glasovi ljubavi“ te 
Franjevačka mladež Frama.  
 

 
 

Ponosni smo što su svi pjevači naši 
župljani, a oni su se marljivo trudili i 
vježbali da bi vam mogli pokloniti ovaj 
božićni koncert.  
 

Pjevače će pratiti puhački kvintet, duo 
violina i gitara te glasovir.  
 

Nadamo se da ćete svojom prisutnošću 
podržati trud i rad naših pjevača i svirača 
te da će ovaj koncert uistinu biti jedan 
radosni glazbeni susret.  
 

MISA ZA MLADE: 
„Što si ti poklonio Gospodinu?“ 
petak, 6. siječnja, 20 sati 
 

Pozivamo sve mlade; studente, radničku 
mladež, ali i sve one koji se osjećaju 
mladi da dođu u petak 6. siječnja u 
Goricu u 20 sati na  „Misu za mlade“. Kroz 
prve petke u mjesecu posvećujmo se 

Srcu Isusovu da naša srca uskladi sa 
svojim presvetim Srcem.  
U 19:30 sati molimo krunicu te imate 
priliku za svetu ispovijed. U 20 sati 
započinjemo sa svetom misom, nakon 
koje ćemo ostati u polusatnom klanjanju 
pred Presvetim da zahvalimo Gospodinu 
za sve blagoslove i dobročinstva kojima 
nas dariva. Ovog petka propovijedat će 
naš fra Josip Vlašić, a tema o kojoj ćemo 
promišljati je: „Što si ti poklonio 
Gospodinu?“ Dođite i rastimo u vjeri! 
 

ŠTO TI, ZAPRAVO, ZA BOŽIĆ ŽELIM? 
 

Kada ti kažem: „Sretan Božić!“ 
što ti zapravo želim reći? 
 

Želim ti da se izboriš za mir 
u svom malom svijetu, 
unatoč nemiru oko tebe, ali i u tebi. 
 

Želim ti nadu i vedrinu 
unatoč svim vjesnicima straha i tjeskobe, 
koji oko tebe obilaze 
i na tebe silovito nasrću. 
 

Želim ti pouzdanje 
koje će u tebi osloboditi radost 
i učiniti tvoje korake  
barem malo lakšima. 
Želim ti uspjeh, 
ali i junaštvo da prihvatiš svoje granice. 
 

 
 

Želim ti prijatelje. 
Čovjeka ti želim za suputnika. 
Želim ti i snagu. Želim ti ljepotu. 
 

Želim ti izdržljivost 
da ideš naprijed i onda kada boli 



i onda kada nije lako. 
 

Želim ti prkos, 
onaj zdravi i lijepi, sveti prkos. 
U inat svima i svemu budi dobro! 
I u inat svojim vlastitim iskustvima! 
 

Iznad svega, Prijatelju moj,  
želim ti Boga 
jer bez njega noć  
ne bi bila svjetlom obasjana 
i uboga štalica ostala bi odveć obična. 
 

Želim ti Boga u tvome miru i nemiru, 
u tvojoj nadi i vedrini, 
u tvom prkosu, u tvom pouzdanju, 
u tvom uspjehu i neuspjehu. 
 

Za Božić ti želim Boga prijatelja. 
I snagu ti za Božić želim. 
I ljepotu Božjeg bića ti želim. 
Želim ti Boga da ti bude izvor sreće 
i putokaz do nje. 
 

 

NAPOMENE I OBAVIJESTI 
 

 Susret FRAME – petkom u 20h u 
pastoralnom centru 

 

 Susret FSRa – srijedom u 20h u 
staroj župnoj kući 

 

 U božićnom vremenu neće biti 
klanjanja četvrtkom. Božićno 
vrijeme započinje na Badnju 
večer te završava nedjeljom 
Kristova krštenja.  

 Koverte za blagoslov obitelji 
postavljene su na ulazima u naše 
crkve. Molimo vas uzmite ih, 
ponesite svojim domovima te 
napišite potrebne informacije.  
Blagoslov vaših domova i obitelji 
započinjemo u ponedjeljak, 2. 
siječnja, a na župnim obavijestima 
ćemo pročitati i na internetskim 
stranicama objaviti raspored 
blagoslivljanja.  

 

DAROVATELJI ZA CRKVE 
 

 NN – 200 kn  
 Zlatan Galić + Pere Ikina – 400 kn 
 Drago Mrgo Bušić – 100 KM 
 Ivan Soldo Goga – 150 KM 
 Danica Hohnjec – 300 kn 
 NN – 50 KM  
 Iva Soldo + Blaža – 50 KM 
 Obitelj + Ive Bušić Mrginice – 200 

KM 
 Obitelj + Vence Galića pok. 

Cvitana – 100 KM  
 Anđa Pejić – 500 kn 
 NN – 100 KM  

 

Srdačno zahvaljujemo!  
 
KRŠTENI 
 

• STJEPAN MARKIĆ, sin Blaža i 
Zorice r. Krnić 

Čestitamo! 
 

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ 
 

Svoje vjenčanje oglašavaju sljedeći 
zaručnici:  
 

 MARIN BILIĆ, sin Branka i 
Karmele r. Pavković iz Gruda i 
JOSIPA GALIĆ, kći Ante i Vesne r. 
Bušić iz Gorice 

 

Bilo im sretno i blagoslovljeno! 
 

VJENČANI 
 

 JOSIP JASAK iz Gorice i MIA PEJIĆ 
iz Sovića 

Čestitamo! 
 

POKOJNI 
 

U protekla dva tjedna umrli su: 
 

 Vinka Boban + Ivana 
 Iva Bušić Mrginica (ž. Dragina) 
 Venco Galić + Cvitana 
 Zorka Boban ud. Ivanova 

  

Pokoj vječni daruj im Gospodine,  
i svjetlost vječna neka im svijetli.  

Počivali u miru Božjem. 



MISNE NAKANE OD 26. PROSINCA DO 8. SIJEČNJA 2023. 
PONEDJELJAK, 26. 12. 2022. 

 

SV. STJEPAN PRVOMUČENIK 
Svete mise: 

Gorica u 8 i 11 sati 
Sovići u 9:30 sati 

PONEDJELJAK, 2. 1. 2023. 
Za + Antu Galića Šalu i ost. pok. – Dragica  
Za + Janju, Vicu Milićevića i ost. pok. – 
Zdenko s obitelji      
Sovići: 
Za + Miroslava Pejića Žarkića i ostale. pok. iz 
obitelji – Zora s obitelji  

UTORAK, 27. 12. 2022. 
 

SV. IVAN, apostol i evanđelist 
Svete mise: 

Gorica u 8 i 11 sati 
Sovići u 9:30 sati 

 

UTORAK, 3. 1. 2021. 
Za + Zdravka i ost. pok. iz ob. Grizelj – obitelj   
 
Sovići: 
Za + Slobodana Šimića Pukića – obitelj 

SRIJEDA, 28. 12. 2022. 
 

NEVINA DJEČICA, mučenici 
Svete mise: 

Gorica u 18 sati, 
poslije mise blagoslov i darivanje djece 

Sovići u 9:30 sati 

SRIJEDA, 4. 1. 2023.    
Za + Nedu Misir – obitelj   
Za svoje roditelje – Jerko i Željka Martić   
 
Sovići: 
Za + Blaža Vlašića – Ančica s djecom   

ČETVRTAK, 29. 12. 2022. 
Za + Antu, Ljubu Biško i ost. pok – Branko  
 
Sovići:     
Za + Blaženku Pejić –  obitelj 

ČETVRTAK, 5. 1. 2023. 
Za + iz obitelji Mašić 
Za + Dragu Paradžika i ost. pok. iz obitelji – 
Anela       
Sovići: 
Za + Milenka Grubišića Baju – obitelj  

PETAK, 30. 12. 2022. 
Za + Ljilju Bazina – Nediljko s obitelji  
Za + Katu Grizelj – djeca    
 
Sovići:     
Za + Iliju Vlašića i ost. pok. – Olga s djecom 

PETAK, 6. 1. 2023. 
 

BOGOJAVLJENJE, TRI KRALJA 
Svete mise: 

Gorica u 8 i 11 sati 
misa za mlade u 20 sati 

Sovići u 9:30 sati 

SUBOTA, 31. 12. 2022. 
N.N. 
 
 

SUBOTA, 7. 1. 2023. 
Za + Slavku, Ivu, Stipana, Matiju i Đuku 
Balića – Ivan Zorić Lujić    
Za + Ljubicu Vokić i ost. pok. – obitelj    
Sovići: 
Za + Jozu (m.), Ljubana i ostale pok. iz 
obitelji Spajić – Ana s obitelji     

 

MARIJA BOGORODICA 
 (1. siječnja 2023.) 

Svete mise: 
Gorica u 8 i 11 sati 
Sovići u 9:30 sati 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO  
(8. siječnja 2023.) 

Svete mise: 
Gorica u 8 i u 11 sati 

Sovići u 9:30 sati 
 


