
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 26. studenoga do 2. prosinca 2018. 

26.studenoga, ponedjeljak 

Konrad, Leonard 
sv. misa u 8 sati   

+Blanka, Stanislav i Branimir Magdić 
 

 27. studenoga, utorak 

B.D. Marija od 

Čudotvorne Medaljice 

sv. misa u 18,30 sati    

+pok. iz obit. Marin i Čolig, +Barbara, Juraj i Josip 

Kirinčić i svi pok. iz obit. Kirinčić i Vračević, +Pavao 

Ban, +Ankica i Đuro Pavlović, +Janja i Mate Tkalac, 

+Fila, Marija i Reza Majstorović, +Mate Prpić, 

+Marko, Mara i Jure Brkljačić, +August Marijan 

Rajterić, +Luka Brlas   
 

 28. studenoga, srijeda 

sv. Jakov Markijski, 

sv. Katarina, redovnica 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Ljubomir, Ivan i Mila Jelavić 
 

29. studenoga, četvrtak 

Saturin, Svjetlana, Vlasta 
sv. misa u 18,30 sati  

+Ana i Josip Radmilović, pok. iz obit. Ljubić 
 

30. studenoga, petak  

sv. Andrija, apostol 

sv. misa u 18,30 sati 
+Andrija i Mara Florijan, +Andrija Kupsjak,+Andrija 

Karlovčan, +Petar i Mara Popović, +Ruška, Branka i 

Jene Hrzek, +Marko Karaula, +Anto i Ivka, Anđa i 

Milka 
 

1. prosinca, subota 

Natalija, Božena 
sv. misa u 18,30 sati   

+pok. iz obit. Požgaj, Poslon i Muhvić 
 

2. prosinca, nedjelja  

PRVA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati      - na nakanu,zahvalnica 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +pok. iz obit. Predrijevac 
 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA STUDENI 
 

 Svete mise nedjeljom u 9, 11 i 18,30 sati. 

 Župni vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 26. studenoga u 

13,45 sati, a za krizmanike u utorak, 27. studenoga ne će biti župnoga 

vjeronauka.   

 Susret Biblijske grupe, tema: Pazite na se! nakon večernje svete mise u 

srijedu, 28. studenoga. 

 Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, nakon večernje 

svete mise u petak, 30. studenoga. 

 Susret Ministranske grupe, u subotu 1. prosinca u 10 sati. 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju,        2. 

prosinca. 

 Trodnevna duhovna obnova uoči došašća u našoj župi: 

 U četvrtak, 29. studenoga, svetu će misu predvoditi i propovijeda   p. 

Hrvoje Lasić, dominikanac. Nakon mise u župnoj dvorani              p. 

Vjekoslav Lasić imat će predavanje pod naslovom Žrtva za domovinu. 

 U petak, 30. studenoga, svetu će misu u 18,30 predvodi i propovijeda 

vlč. Ivan Dodlek, profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom 

fakultetu u Zagrebu. 

 U subotu, 1. prosinca, svetu će misu u 18,30 predvodi župnik, a 

propovijedat će Stanko Mikulić, stalni đakon iz naselja Sveta Klara.   

Na kraju svete mise bit će blagoslov adventskih vjenčića. 

 U mjesecu studenome crkvu čiste župljani iz Zemljakove ulice. 

 U crkvi možete nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo 

Vrelo, Kana.  

DUHOVNA OBNOVA U NAŠOJ ŽUPI UOČI DOŠAŠĆA 

Od konca 5. st., nekoliko se tjedna uoči Božića, držalo posebnim vremenom priprave za Gospodinov dolazak ili došašće  (lat. adventus – dolazak; ad+venire – doći). 

Došašće je vrijeme pouzdana i radosna iščekivanja Kristova dolaska. I ne samo prvoga dolaska utjelovljene Riječi, Sina Božjega, k nama ljudima nego i njegova 

drugoga dolaska kada će se Krist pojaviti u slavi na svršetku vremenâ. I mise zornice imaju tisućljetnu povijest, znak su koliko pripreme za svetkovinu Rođenja 

Gospodinova, toliko i kršćanske budnosti u očekivanju konačna Isusova dolaska.  

Prva nedjelja došašća ujedno je i prva nedjelja crkvene godine.  

Adventski vijenac kao znak iščekivanja Božića nastao je u 19. st., najprije se proširio u njemačkim evangeličkim obiteljima. zatim o u bavarskim katoličkima.  

Ubrzo ga je prihvatio zapadni kršćanski puk. Danas je to  lijep znak kršćanskoga zajedništva.   
 


