
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 

od 3. prosinca do 9. prosinca 2018. 

 3.prosinca, ponedjeljak 

sv. Franjo Ksaverski, 

prezbiter 

sv. misa zornica u 6 sati   

+Ludmila Špoljarić i Vjekoslava Nogić 
 

4. prosinca, utorak 

sv. Barbara, djevica, 

mučenica 

sv. misa zornica u 6 sati    

+Barbara i Josip Matošec 

sv. misa u 18,30 sati 

+Željko Poljak,+Josip Regvar,+Marija Jug,+Barbara 

Krznar,+Barica i Josip Šimunec,+Barica Markes,+Ana 

i Mato Putnik,+Agata Klasić 
  

5. prosinca, srijeda 

Saba, Slavka, Slavica 
 

sv. misa zornica u 6 sati 

+Nikola Mesić  

6. prosinca, četvrtak 

sv.Nikola, biskup 
sv. misa zornica u 6 sati  

+Silva i Mato Šišić 

7. prosinca, petak  

sv. Ambrozije, biskup i 

crkveni naučitelj 

sv. misa zornica u 6 sati 
+ Nikola, Vlado i Tomislav  Lukinić 

sv. misa u 18,30 sati 

+Ana i Silvestar Jurešić,+Ivan i Ludmila Račić,+Ivan i 

Pepica Franul,+Marko Kokoška 
 

8. prosinca, subota 

Bezgrješno Začeće 

Blažene Djevice Marije 

sv. misa zornica u 6 sati   

- na nakanu, zahvala Blaženoj Djevici Mariji 

sv.misa u 9 sati 
 

9. prosinca, nedjelja  

DRUGA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati  +pok. iz obit.Cukon i Hermina  Skorup 

sv. misa u 11 sati    – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati  +Marija i Vjekoslav Kumrić, pok  

                                     iz obit.Kumrić,Barušić i Gadanac 

        

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

 Župni je vjeronauk za prvopričesnike u ponedjeljak, 3. prosinca u 

13,45 sati. 

 Župni je vjeronauk za krizmanike u utorak, 4. prosinca: 

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

 U srijedu susret Biblijske grupe, tema: Kako pripraviti put Gospodinu. 

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

 U petak, 7. prosinca, prvi je petak u mjesecu. Vrijeme za svetu 

ispovijed: od 17,45 do 18,30 sati. 

 U subotu, 8. prosinca Crkva slavi blagdan Bezgrješnoga Začeća  

Blažene Djevice Marije, svete mise  u 6 (zornica) i 9 sati. 

 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 ua 2019. godinu. 

 Molimo da obitelji koje imaju bolesna i 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 
Došašće je uistinu vrijeme radosna iščekivanja jer se naša vjera ne zaustavlja samo na Kristu, koji se, u jednom trenutku ljudske povijesti utjelovio, tj. rodio se od žene i živio s 

nama ljudima u svemu, osim u grijehu, sličan nama. Naprotiv, nada koja je u temeljima kršćanske vjere neprestano nas potiče na budnost i pripravnost i za drugi Kristov 

dolazak. Zato kršćanstvo i jest vjera u budući život, pouzdana nada u vječni život. Svoju bismo sadašnjost trebali promatrati kao prolazno stanje koje bi trebalo živjeti u dobru s 

drugima i sa sobom, ali s neugaslom mišlju na vječnost. Jer i na zemlji nam je stvarati nebo. Kršćanin nalikuje hodočasniku na putu prema vječnoj budućnosti, čija je temeljna 

oprema – nada, a zaštita – vjera. 

Svi smo mi takvi hodočasnici, i na tom putu valja nam upraviti svoj pogled prema nebu, a svoje misli i svoje srce usmjeravati   prema Kraljevstvu Božjemu. Vjera u vječnu 

budućnost nije utopija već Uskrsli Krist koji će sigurno doći. Čekajmo ga postojano, budno i s radošću. 
 

 


