
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA 

od 2. prosinca do 9. prosinca 2019. 

2. prosinca, ponedjeljak      

Blanka, Bibijana 

sv. misa zornica u 6 sati  

+ na nakanu u zahvalu 
 

3. prosinca, utorak 

sv. Franjo Ksaverski, redovnik 

sv. misa zornica u 6 sati 

– na nakanu u čast sv. Antunu 

sv. misa u 18,30 sati 

+ pok. iz obit. Predjevac, + Milan Radošević, +Franjo 

Smetiško, – na nakanu za ozdravljenje jedne osobe, 

 – na nakanu za obraćenje jedne osobe 

4. prosinca, srijeda 

sv. Barbara, mučenica 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ pok. iz obit. Stazić  

5. prosinca, četvrtak 
  Sabina, Slavka, Savka 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Andrija Magdalenić 

6. prosinca, petak 

sv. Nikola, biskup 

 

sv. misa zornica u 6 sati 

+ Mato i Silva Šišić 

sv. misa u 18,30 sati 

+ Nikola Mesić, +Josip Regvar, +Ljudmila Špoljarić, 

+ Vjekoslava Nogić, + Franjo i Kata Župančić, + 

Josip, Barbara i Katarina Šimunec, + Marko Kokoška 
 

7. prosinca, subota 

sv. Ambrozije, biskup  

i crkveni naučitelj 

sv. misa zornica u 6 sati   

+ Ivan i Ljudmila Račić 
 

8. prosinca, nedjelja  

DRUGA NEDJELJA 

              DOŠAŠĆA 

sv. misa u 9 sati          – na čast Majci Božjoj u zahvalu 

sv. misa u 11 sati        – za župnu zajednicu 

sv. misa u 18,30 sati    + pok. iz obit. Cukon i Herminu 

                                         Skorup 

        

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC  

 

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

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

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

 Župni je vjeronauk za prvopričesnike u srijedu, 4. prosinca u 13,45 

sati; za krizmanike u četvrtak, 5. prosinca: 8. a u 15 sati, 8.b u 15,45 

sati i 8.c u 16,30 sati. 

 U srijedu, 4. prosinca u 19 sati susret Biblijske grupe.  

 Susret Obiteljske zajednice nakon večernje mise u nedjelju,  

8. prosinca. 

 U petak, 6. prosinca, prvi je petak u mjesecu, a sveta je ispovijed od 

17,45 do 18,30 sati. 

 U vremenu došašća prikupljat ćemo nekvarljivu 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 2020. 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 2020. 

godine. 

 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz ulica B. Bušića, I. Šibla i 

SR Njemačke. 

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

vrelo, Kana. 

 

 

                                                                                        

 

 
 

 

 

ADVENTSKI VIJENAC 

Četiri svijeće na adventskomu vijencu predstavljaju četiri nedjelje u došašću. Taj vijenac u naše je krajeve došao iz sjevernoga, protestantskoga dijela Europe. Kolike 

god bile razlike među kršćanima različitih denominacija, Isus Krist – Riječ koja je tijelom postala - sve ih nadilazi. U duhovnoj pripravi za Božić, svjetla adventskih 

svijeća podsjećat će nas da očekujemo rođenje Djetešca – dolazak mladoga Sunca s visine koje će rastjerati tamu grijeha. Katolicima vijenac predstavlja iščekivanje 

Isusa koji svojim dolaskom donosi svjetlo kojim će obasjati svijet. Došašće (lat. adventus – dolazak) vrijeme je priprave za Kristov dolazak. Došašće je vrijeme koje 

kršćane poziva da se trgnu iz sna svakodnevice i mlakosti, da spremo iščekuju Spasitelja, da se priprave sa Svjetlo koje nagovješćuju četiri svijeće za četiri tjedna. Prve 

nedjelje došašća pali se prva svijeća, zovu je svijećom nade i iščekivanja. Druge nedjelje došašća pali se druga svijeća ili svijeća mira, ona poručuje da da se trebamo 

izmiriti sa svima kako bismo pripravili svoje srce za Gospodinov dolazak. Obje te svijeće ljubičaste su boje, a treća je svijeća ružičaste boje. Treću adventsku nedjelju 

od davnina nazivaju nedjeljom radosti (lat. gaudete – radujte se), te se nedjelje pali ružičasta svijeća – svijeća radosti i veselja. Četvrta je svijeća – svijeća ljubavi, i ta je 

svijeća ljubičasta. Negdje običaj adventski vijenac staviti i petu bijelu svijeću – Kristovu svijeću! 

 


