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IVAN KRSTITELJ
Evanđelje druge nedjelje
došašća govori nam o
neposrednom
preteči
Gospodina – Ivanu Krstitelju,
koji je posljednji prorok u
nizu koji su naviještali
dolazak Spasitelja. Ivan
Krstitelj bio je isposnički
prorok koji je živio u pustinji
odjeven u devinu dlaku,
opasan kožnatim pojasom,
hranio se skakavcima i divljim medom. Bio
je čovjek posvema ovisan o prirodi i
posvećen propovijedanju obraćenja krsteći
u rijeci Jordanu one koji su mu dolazili za
oproštenje grijeha. Narod je hrlio k njemu
jer je vrijeme dolaska Spasitelja bilo blizu,
iščekivanje se primaknulo svojemu vrhuncu
i posvuda se osjećao naboj obećane punine
vremena.
Evanđelist Marko prikazuje Ivana Krstitelja
kao pravoga proroka koji stoji na tlu
starozavjetne proročke tradicije koja je
njegovala stav budnosti i iščekivanja Mesije
– Spasitelja svijeta. Ta ista tradicija je
hranila uvjerenje da će se pojaviti glasnik
koji će neposredno ukazati na prisutnost
Spasitelja među ljudima. Toga glasnika je

nagovijestio već prorok Izaija:
Evo šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim da ti pripravi
put. Glas viče u pustinji:
'Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!' Ivan
Krstitelj je taj glas koji je u
pustinji propovijedao krst
obraćenja za oproštenje
grijeha radi neposredne blizine
onoga koji je imao doći.
Budući da je mnoštvo naroda hrlilo k Ivanu
Krstitelju, on se nije lažno predstavio da je
on Mesija, a što su mnogi prije njega i u
njegovo vrijeme učinili jer im je godilo
laskanje naroda. Autentičnost Ivanova
poziva i proroštva pokazuje se upravo u
tome da nije postao opijen slavom, nego je
u svojstvu Božjega glasnika propovijedao:
Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam
dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje
na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas
krstiti Duhom Svetim. Tako je Ivan Krstitelj
navjestitelj posljednje riječi Staroga zavjeta,
zavjeta koji je bio priprava za Novi zavjet u
kojemu će obećanja biti savršeno
ispunjena.
Valentina Novoselac, vjeroučiteljica

RASPORED MISA
Ambrozije

NEDJELJA, 7. prosinca

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8
PONEDJELJAK, 8. prosinca

Bezgrješno začeće BDM

Post 3,9-15.20; Ps 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
UTORAK, 9. prosinca

Petar Fourier

Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14
SRIJEDA,10. prosinca

Miltijad

Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30
ČETVRTAK,11. prosinca

Damaz

Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15
PETAK, 12. prosinca

BDM Guadalupska

Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19
SUBOTA, 13. prosinca

Lucija

Iz 63, 7-9; Ps 138; Lk 17, 11-19
NEDJELJA, 14. prosinca

Ivan od Križa

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28
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+ Desa i Marko Martinović, Marija Orlić

Za žive i pokojne župljane
+ Dorica i Josip Kralj
+ Nikola, Ružica, Zvonimir i Kazimira Dasović

+ Mijo i Marija Kolić, Mato i Manda Paušić

+ Luka Katić
+ ob. Cvitković i Loina
+ Kata Samardžić
+ Ivan, Josip i Pero, + branitelji
Zahvala
+ Jakov Krajina
Zahvala
Kolektivna
+ Slavica Klanfar
Misa u katedrali
+ ob. Sinovec
Za žive i pokojne župljane

18,00 + Milan Sigetić

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!
 Za novokrštenice Ritu MIĆ i Ružu ČANČAREVIĆ. Roditeljima čestitamo na krštenju njihove djece,
a novokrštenicama želimo blagoslovljeni rast unutar obitelji i Župne zajednice!
 Za pokojnu Andrijanu SARIĆ i druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća na
vječni život: Pokoj vječni...!

SLAVITI DOŠAŠĆE

Slaviti došašće znači oživjeti u sebi skrivenu Božju prisutnost. Kako se to događa pokazuju nam Ivan
Krstitelj i Marija. Događa se kada idemo putem obraćenja, promjene mišljenja, kada se oslobodimo
vidljivoga i postanemo slobodni za nevidljivo. Idući ovim putem, u stanju smo vidjeti čudo milosti i
naučiti da za čovjeka i za svijet ne može postojati čistije radosti od milosti koja se pojavila u Kristu.
Svijet nije bezizgledan mehanizam muke i patnje, nego svu nevolju svijeta preobražava milosrdna
Božja ljubav, poduhvaća je i pobjeđuje opraštajuća i spasavajuća naklonost našega Boga. Tko tako
slavi došašće s pravom će moći i smjeti govoriti o radosnom, svetom i milosnom božićnom vremenu. I
znat će koliko se u toj rečenici krije mnogo više istine nego što to mogu vjerovati i naslutiti oni za koje je
Božić samo romantičan osjećaj ili neka vrsta pojednostavljene karnevalske zabave.
Benedikt XVI.

HODOČAŠĆE U KATEDRALU

ZARUČNIČKI TEČAJEVI

Na poziv biskupa Zagrebačke metropolije
da se organiziraju molitve i hodočašća na
mjesta posebno povezana sa životom,
djelovanjem i trpljenjem bl. Alojzija
Stepinca, s ciljem što skorije njegove
kanonizacije, naš Maksimirsko – trnjanski
dekanat
organizira
hodočašće
u
katedralu, u subotu 13. prosinca. Pozvana
su djeca, mladi, obitelji te svi ostali vjernici.
Okupit ćemo se ispred škole u 8,45 sati te
zajedno krenuti prema našoj prvostolnici.
Sv. će misu uz suslavljenje svećenika
našeg dekanata predslaviti mons. Juraj
Batelja, postulator kauze. Odazovimo se u
što većem broju!
Toga dana kod nas nema večernje mise.

Za zaručničke tečajeve koji se u
Zagrebačkoj nadbiskupiji održavaju nakon
1. siječnja 2015. bit će moguća jedino
elektronička prijava preko mrežne stranice
Ureda za pastoral obitelji (www.obitelj.zgnadbiskupija.hr), uz odabir termina i Župe u
kojoj zaručnici žele pohađati tečaj.
Nakon što se popune raspoloživa mjesta za
pojedini termin u određenoj Župi, zaručnici
koji se nisu na vrijeme prijavili u toj Župi,
morat će izabrati tečaj u drugoj Župi ili drugi
termin u istoj Župi. Prijave se primaju od 1.
prosinca 2014.
Stranicu nadbiskupijskog Ureda za pastoral
obitelji preporučujemo svim obiteljima.

PREDSTAVLJANJE KNJIGE
Ovoga je tjedna, u izdanju naše Župe,
izašla iz tiska knjižica Danijele Barišić
„Dan kada sam srela Gospodina“. Knjiga
je nastala kao plod Duhovnih vježbi, u
okviru programa Injigo, a predstavit će je
vlč. Marinko Miličević, duhovnik Zajednice
Injigo, u nedjelju, 14. prosinca, na misi u 11
sati.
Cijena knjige
je 20 kuna, a
prihod
od
prodaje knjige
namijenjen je
za izgradnju
naše buduće
župne crkve.
Na
dan
predstavljanja
cijena će biti
15 kuna.

VIJENAC ŽIVE KRUNICE
Mjesečni susret molitelja žive krunice održat
će se u srijedu, 10. prosinca u 17 sati.
Pozivamo i druge župljane koji su spremni
dnevno izmoliti jednu desetku krunice za
izgradnju naše Župne crkve da se pridruže
ovom krugu molitelja i dođu na susret.

15. GOD. SMRTI FRANJE TUĐMANA
Već 15 godina Klub veterana 148. br. HV-a
organizira u ime hrvatskih branitelja iz
Zagreba na godišnjicu smrti, 10. prosinca,
molitvu i misu za dr. Franju Tuđmana, prvog
hrvatskog predsjednika, državnika i
posebnu osobu hrvatske povijesti zaslužnu
za uspostavu slobodne hrvatske države.
Polaganje vijenaca na grob bit će u 10 sati,
a misa zadušnica u crkvi Svete Mati
slobode u 19 sati. Pridružite se!

ŽUPNI OGLASI – 7. prosinca 2014.
Još možete kupiti prigodne narukvice u
sklopu tradicionalne božićne akcije
Hrvatskog Caritasa „Za 1000 radosti“.
Ovogodišnja akcija odvija se pod nazivom
„Sve je moguće!“
Narukvice su namijenjene prvenstveno
srednjoškolskoj djeci i mladima, ali i
obiteljima i starijima te se prodaju po cijeni
od 5 kn. Osim kao sredstvo kojim će se
prikupiti novac za Župni Caritas i za Caritas
Zagrebačke nadbiskupije, narukvice služe i
kao jedan od vidova pripreme za 2.
nacionalni dan obitelji. Podržite ovu akciju!
Župni Caritas
Tijekom tri adventske nedjelje prodajom
kolača prikupljamo sredstva za novi
božićni nakit. Hvala svima koji su donijeli
koji kolač! Ako još niste, možete to učiniti
sljedeće nedjelje. Hvala na prilozima.
Započinje Tjedan Caritasa. Više o
akcijama
Caritasa
Zagrebačke
nadbiskupije i Hrvatskog Caritasa
pogledajte na njihovim web-stranicama:
caritas.hr i czn.hr.
U našoj Župi organiziramo akciju
prikupljanja suhe hrane i higijenskih
potrepština za najugroženije župljane.
Svoje darove ili novčani prilog možete
donijeti od četvrtka do nedjelje, od 11. do
14. prosinca. Pozivamo sve koji žele
pomoći u pripremi i podjeli paketa da dođu
na dogovor u Župni ured, u petak, 12.
prosinca, nakon mise. Hvala svim ljudima
dobre volje!

Tijekom došašća pozivamo vas na mise
zornice, svakog jutra u 6 sati, osim
nedjeljom. Svagdanje večernje i nedjeljne
mise ostaju prema redovitom rasporedu.
Sutra je svetkovina Bezgrešnog začeća
BDM. Mise su u 6 i 18 sati.
Zajednica mladih na svojim susretima
obrađuje temu: Žene u Bibliji. Susreti su i
dalje srijedom u 20,30 sati u Pastoralnom
centru. Ovog tjedna više ćemo saznati o
Esteri. Veselimo se vašem dolasku, a vi?!
Četvrtkom nakon mise družimo se s
Isusom, na drugi način (euharistijsko
klanjanje). Dođite!
I sljedeće nedjelje nastavljamo sa susretima
djece školske dobi. Susret je u vjeronaučnoj
dvorani u 10,30 sati. Pozivamo svu djecu da se
priključe!

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu
sljedeće nedjelje, u 18 sati, a od
ponedjeljka, 15. prosinca, bit će u
Pastoralnom centru. Ponesite svoje
svijeće!
Božićna ispovijed bolesnih i nemoćnih
bit će u petak, 19. prosinca, od 9 do 12
sati.
Velika božićna ispovijed djece, mladih i
odraslih bit će u subotu, 20. prosinca, u 16
sati, u školi.
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