RASPORED SVETIH MISA

ŽUPNE OBAVIJESTI ZA PROSINAC

od 7. prosinca do 13. prosinca 2020.
7. prosinca, ponedjeljak
sv. Ambrozije, biskup i
crkveni naučitelj
8. prosinca, utorak
BEZGRJEŠNO ZAČEĆE
BLAŽENE DJEVICE
MARIJE

sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Nikola, Tomislav i Vlado Lukinić

9. prosinca, srijeda
Valerija, Zdravka, Abel

sv. misa zornica u 6,30 sati
- na čast Blažene Djevice Marije
sv. misa u 18,30 sati
+ Edvard Cukon, + Hermina Skorud, + Marko Kokoška,
+ pok. iz obit. Muhvić i Poslon, + fra Zvjezdan Linić i
pok. dobročinitelji, + Petar Mladen Golubić, + Tomislav
Tušim
sv. misa zornica u 6,30 sati
- na nakanu u zahvalu

10. prosinca, četvrtak
Gospa Loretska, Julija

sv. misa zornica u 6,30 sati
- na nakanu

11. prosinca, petak
sv. Damaz I., papa

sv. misa zornica u 6,30 sati
- na nakanu u zahvalu
sv. misa u 18,30 sati
+ Marija i Silvester, Božidar i Franciska Koražija,
+ za poginule hrv. branitelje 102. brigade, + dr. Franjo
Tuđman i pok. članove temeljnog ogranka -Sopot,
+Zvonimir i Ivana Hainski

12. prosinca, subota
Blažena Djevica Marija
Guadalupska
13. prosinca, nedjelja
TREĆA NEDJELJA
DOŠAŠĆA

sv. misa zornica u 6,30 sati
+ Stanislav, Ana i Ante Protrka
sv. misa u 7,30 sati
sv. misa u 9 sati
sv. misa u 11 sati
sv. misa u 18,30 sati

+ Stanislav, Ana i Ante Protrka
+ Stanislav Čep
– za župnu zajednicu
+ Zorica, Ljubica i Ivica Vilić

 Svete su mise nedjeljom u 7,30 te u 9, 11 i 18,30 sati
 Tijekom došašća svakog je dana (osim nedjelje) sveta misa zornica
u 6,30 sati. Utorkom i petkom, osim zornice, sveta je misa u 18,30
sati.
 U utorak, 8. prosinca, nakon večernje je svete mise susret Biblijske
grupe, tema: Radujte se!
 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 2021.
 U mjesecu prosincu crkvu čiste župljani iz Echrlichove ulice.
 U došašću prikupljamo nepokvarljivu hranu za siromašne obitelji u
našoj župi. Hranu možete ostaviti u crkvi, u košari nedaleko od
ulaznih vrata.
 U crkvi, sa stolića za katolički tisak, možete uzeti katolički kalendar
za 2021. godinu.
 Svakoga se dana može doći na svetu ispovijed, pola sata prije svete
mise. Sveta je ispovijed u sakristiji gdje se može ostvariti potreban
tjelesni razmak.
 U crkvi se može nabaviti katolički tisak: Glas Koncila, MAK, Živo
vrelo, Kana.

Svetkovina Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije (8. prosinca)
Svetkovina Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije podsjeća nas da je Bogorodica, tj. Marija, majka Isusova, izuzeta od istočnoga grijeha. Svako drugo stvorenje se
rađa s istočnom grijehom, a Marija je od časa kada je bila začeta bila izuzeta od toga. To se izuzeće smatra povlasticom zbog toga što će Marija biti majkom Kristu.
Štovanje Marijina bezgrješnoga začeća raste napose u 15. stoljeću, u doba gotike, pa 1477. dobiva i punu papinsku potvrdu. Godine 1854. postaje i dogmom, tj. vjerskom
istinom, u koju vjeruje svaki pripadnik Katoličke crkve.
Nakon ukazanjā u Lurdu, godine 1854., ta je vjerska istina dobila je svoju potvrdu od samoga neba. Tom zgodom Blažena Djevica Marija rekla je maloj Bernardici:
„Ja sam Bezgrješno Začeće!“ Lik Gospe Lurdske prikazuje se kako ju je opisala sv. Bernardica: lik Djevice stoji na blistavu oblaku, ruku sklopljenih na prsima, u bijeloj
haljini s modrim pojasom i s krunicom za pojasom.

