
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 10. prosinca do 16. prosinca 2018. 

10.prosinca, ponedjeljak     

Gospa Loretska 

sv. misa zornica u 6 sati   

+Rudolf Jambrek 
 

11. prosinca, utorak 

sv. Damaz I., papa 
sv. misa zornica u 6 sati    

- na nakanu za zdravlje 

sv. misa u 18,30 sati 

+Marija, Franciska i Božidar Koražija,+Matija 

Butković,+Agata Klasić,+Branko Hažina,+milka, 

Slavo i Nikola Stepić,+Ilija Dizder 
  

12. prosinca, srijeda 

Blažena Djevica Marija 

Guadalupska 
 

sv. misa zornica u 6 sati 

+Anka i Ante Protrka 

13. prosinca, četvrtak 

sv.Lucija, djevica i 

mučenica 

sv. misa zornica u 6 sati  

+za pok. branitelje 102. brigade 

14. prosinca, petak  

sv. Ivan od Križa, 

prezbiter, crkveni 

naučitelj 

sv. misa zornica u 6 sati 
+ Josip Franjo i Danijel Vilić 

sv. misa u 18,30 sati 

+Berislav Majić i pok. iz obit. Majić, +Jure Rogić, 

+Mira Kazilari, +Nevenka Kvaternik 
 

15. prosinca, subota 

bl. Drinske mučenice 
sv. misa zornica u 6 sati   

+Marija i Dragutin Drčić 

16. prosinca, nedjelja  

TREĆA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati         +Tihomir Prskalo 

sv. misa u 11 sati       – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Gena, Marija i Zlatko Sinovčić 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC 
 

 Tijekom došašća svakoga je dana (osim nedjelje) sveta je misa zornica          

u 6 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30 sati. 

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje mise u nedjelju, 9. prosinca. 

 Župni je vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 10. prosinca               

u 13,45 sati. 

 Župni je vjeronauk za krizmanike u utorak, 11. prosinca: 

 za krizmanike 8.b u 15,45 sati, a za krizmanike 8a. i 8c. u 16,15 sati.   

 U srijedu susret Biblijske grupe, tema: Bez prestanka radujte se! 

 Susret Grupe mladih nakon večernje svete mise u nedjelju, 16. prosinca. 

 Župna božićna ispovijed u našoj župi bit će u četvrtak, 13. prosinca        

u 19,30 sati. 

 Na treću nedjelju došašća, slavimo Nedjelju Caritasa. Na taj dan molimo 

za one koji su potrebni naše pomoći te od srca darujemo svoje materijalne 

priloge. 

 U vremenu došašća prikupljat ćemo nepokvarljivu hranu za siromašne 

obitelji u našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od 

ulaznih vrata. 

 U sakristiji možete uzeti katolički kalendar za 2019. godinu. 

 Molimo da obitelji koje imaju nemoćna ili bolesna člana o tome obavijeste 

župni ured, kako bi ga svećenik mogao pohoditi prije Božića i podijeliti mu 

svete sakramente ispovijedi i pričesti.  

 Tijekom prosinca upisujemo misne nakane za prva tri mjeseca 2019. godine. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Turinine ulice. 

 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo vrelo, 

Kana. 

 

DOŠAŠĆE JE VRIJEME RADOSNA IŠČEKIVANJA 

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: „Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ (Mt 3, 1-2) 
 

Ako želiš doživjeti veseo i miran Božić, poslušaj glas s Jordana koji govori da je preduvjet za veseo i miran Božić potrebno obratiti se i promijeniti se! Glas s Jordana, tj. Ivan Krstitelj, 

ne kaže: Obrati druge, nego obrati sebe! Krstitelj kaže i ovo: Ne tuži se na druge, ne čekaj promjenu drugih, ne govori: drugi se mora promijeniti! Reci sebi: „Ja se moram promijeniti, 

najprije moram promijeniti svoje srce. U tome mogu uspjeti ako otiđem u „pustinju“, u prostor tišine… Jer se samo u tišini može čuti glas Božji, samo se u tišini i samoći može osjetiti 

blizina s Bogom. Tišina i samoća preduvjet su da spoznam svoje „krivudave i hrapave putove“ u svom srcu.“ Osim što te glas s Jordana poziva na vlastitu promjenu, na vlastito 

obraćenje, on ti govori da se u svijetu već nešto promijenilo: Bog se obratio k tebi u Isusu Kristu. Bog je postao čovjekom, tvojim bratom. Osobno je došao na ovaj svijet da bi postao 

„tvoj mir i tvoje pomirenje“. Bog je prvi učinio korak prema tebi jer je Bog prvi ljubio tebe, zato što je htio da postojiš. Zato se Bogu i možeš obratiti jer se on tebi obratio. To je velika 

radost koju ćeš proslaviti na Božić. Pitaj se u vremenu došašća: „Želim li čuti glas s Jordana, koji mi govori da se najprije ja osobno moram obratiti?!“ 

 


