
 

PROGLAS DANAŠNJOJ CRKVI 
 

Dvostruka je poruka danas za 
nas. Prva se nalazi na 
početku prvog čitanja. Veli: 
Kliči od radosti… viči od 
veselja… Što reći? Slobodno 
možemo reći da nam je i u Crkvi i u 
domovini potreban ovaj poklik. U ovom 
razdoblju naše povijesti nekako smo sve 
više podložni malodušnosti. Zabrinuti 
smo i za svoje zdravlje i za svoju 
budućnost, budućnost naše obitelji, 
budućnost naše regije, budućnost naše 
domovine. Zabrinuti smo i za Crkvu. 
Tako će biskupi i svećenici često 
jadikovati kako je premalo svećenika i 
redovnika, vjernici će se rado zgražati 
nad nemoralom nekih društvenih 
datosti, sredstava javnog priopćavanja… 
Plašimo se bolesti, starosti, 
nezaposlenosti, siromaštva… Plašimo se 
promjena klime… U tome se smislu 
često i rado javljaju zloguki proroci koji 
govore o propasti društva, države, vjere i 
morala… Međutim, Božja nas riječ 
poziva da kličemo i da se veselimo. Veli: 
Gospodin je sa mnom kao snažan junak… 
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas… Bog 
veli da nas je urezao u dlan svoje ruke, 
da smo njegovi. Tepa nam da smo crvići 
i ličinke… I upravo su to i shvaćali i 
duboko proživljavali svi sveti. Prisjetimo 
se samo blažene Majke Terezije! Ona 

koja je vidjela toliku bijedu, 
uvijek je naviještala radost 
spasenja, uvijek je vedro 
gledala u budućnost, znajući 
da od Boga sve dolazi i da 

Bog želi sve dobru voditi, naravno, uz 
našu suradnju. To je poziv i za nas ovoga 
došašća, ovih božićnih blagdana. 
Druga je poruka: Pripravite put 
Gospodinu, poravnite mu staze! To je 
temelj. Ne možemo iščekivati blagdan 
Gospodnjeg rođenja opterećene 
savjesti, nemirna duha, rastrojena 
života. Pripraviti put Gospodinu, 
naravno, znači izmiriti se s Bogom, s 
bližnjim i sa samim sobom. Što me to na 
poseban način tišti; gdje je zakazala 
moja iskrenost i dobrota? Možda nisam 
imao vremena za Boga? Možda nisam ni 
primijetio kako sam zapostavljao onog 
svoga najbližeg? Možda sam zapao u 
neku ovisnost? Možda sam ustrajavao u 
nekom grijehu? Potrebno je ispitati 
vlastitu savjest, vlastiti život. Potrebno 
je odreći se svakog grijeha i svake sjenke 
grijeha. Potrebno je povjerovati da i u 
meni Bog može učiniti velike stvari. I – 
gle! Osjetit ću u sebi novi život, osjetit ću 
u sebi Božju radost. I bit ću na radost i na 
blagoslov svima s kojima živim. 

vlč. Zvonko Pažin (vjeraidjela.com)
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Naša Župa zahvaljuje i moli:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Matka Brajkovića, Jasnu Tomić, Anu Milković, koje smo pokopali prošloga 

tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 
 

Koji je smisao došašća? (2)
Iako je ljubičastom bojom povezano s 
pokorničkim korizmenim vremenom, došašće 
ipak nije pokorničko razdoblje crkvene 
godine! To nam kaže i Zakonik kanonskog 
prava: Kan. 1250 – Pokornički su dani i vremena 
u općoj Crkvi svaki petak u godini i korizmeno 
vrijeme. 
 

Treća nedjelja došašća od davnine se naziva i 
„Dominica gaudete”, “nedjelja Radujte se“, 
prema riječima Ulazne pjesme iz Pavlove 
Poslanice Filipljanima: Radujte se u Gospodinu 
uvijek! Ponavljam: radujte se! Gospodin je blizu! 
(Fil 4, 4-5). Na ovu nedjelju u liturgiji se može 
koristiti i ružičasta boja. 

Kako treba biti uređena crkva u vremenu 
došašća? Odgovor pronalazimo u Općoj 
uredbi Rimskog misala: 
305. U vrijeme došašća oltar neka bude urešen 
cvijećem, ali u mjeri koja odgovara duhu toga 
vremena, kako se ipak ne bi pretkazala potpuna 
radost Gospodinova rođenja. 
Isto vrijedi i za liturgijska glazbala! 
313. U vrijeme došašća neka se orgulje i druga 
glazbala koriste u mjeri koja odgovara duhu 
toga vremena, kako se ipak ne bi pretkazala 
potpuna radost Gospodinova rođenja. 
Dakle, sve umjereno! 
 

Miodrag Vojvodić (bitno.net) 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 9. prosinca Petar Fourier 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Marko Šejić 

Bar 5,1-9; Ps 126; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 18,30 + ob. Boban i Jurčić 

PONEDJELJAK, 10. prosinca Edmund 
6,00 Na čast BDM 

Iz 35,1-10; Ps 85; Lk 5,17-26 

UTORAK, 11. prosinca Damaz 6,00 Za Oskara 

Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 12. prosinca Gospa Guadalupska 6,00 Za obraćenje jedne osobe 

Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30 18,30 + Ivan Planinc 

ČETVRTAK, 13. prosinca Lucija 6,00 + Slavica i Stjepan Peršin 

Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15 18,30 + Lucija Marijan i Ratko Barjašić  

PETAK, 14. prosinca Ivan od Križa 6,00 + Josip Jandrić 

Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 15.prosinca Kvatre 6,00 + Ana Milković 

Sef 3,14-15; Ps 145; Lk 17,11-19 18,30 + Dragutin Leskovar 

NEDJELJA, 16. prosinca Hagaj, Euzebije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + ob. Njirjak i Vidović 

Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 18,30 + Dragoljub i Dragica Grozdanović 



 

HVALA 'ZA SLIKU'! 
 

Uoči adventa ove godine proveli smo 
malu akciju „za sliku u dvorani“! U 
kapelu smo postavili kameru, a u 
dvoranu projektor, tako da vjernici koji 
ne stanu u kapelu mogu iz dvorane ipak 
nešto vidjeti prema oltaru. U akciji smo 
prikupili 1050 kuna, a potrošili 850. 
Hvala svima na prilozima i podršci, a 
posebnu Damiru Čančareviću i Mariju 
Pereži koji su opremu volonterski, ali 
profesionalno montirali! 
 

UPIS MISNIH NAKANA 
 

Od prvog tjedna adventa upisujemo 
mise za sljedeću godinu.  
Kod upisa više misa nije moguće upisati 
više od tri nedjeljne mise.  
Misni stipendij iznosi 50 kn, a može se 
dati za mise do kraja kolovoza.  
Mise na kolektivnu nakanu slavimo 
utorkom i petkom, a za njih se daje 
dobrovoljni prilog. 
 

'PRIPRAVITE PUT ...' 
 

Reknemo li da grijeha nemamo, sami 
sebe varamo i istine nema u nama. Ako 
priznamo grijehe svoje, vjeran je on i 
pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti 
nas od svake nepravde (1 Iv 1, 8-9). 
O, koliki su propali zbog manjkave 
ispovijedi (sv. Terezija Avilska). 
 

U pripremi za pomirenje s Bogom 
obavljamo ispit savjesti, pomoću kojeg 
se prisjećamo svojih grijeha učinjenih 
mišlju, riječju, djelom i propustom, i to 
prema okolnostima svoga staleža. Za 
dobru pripremu korisni su već napisani 
prijedlozi ispita savjesti, koji pomažu da 

ne preskočimo neki dio svoga života. Na 
našoj web stranici možete slijediti 
poveznice: 
Ispit savjesti prema molitvi Oče naš 
Ispit savjesti prema Blaženstvima 
Općenitiji ispit savjesti 
Ispit savjesti za dvotjednu ispovijed. 
 

Ovaj zadnji naći ćete i u Župnom 
molitveniku, kao i  
MOLITVU PRIJE ISPITA SAVJESTI: 
Predobri moj nebeski Oče, gle, opet 
sagriješih nebu i tebi, i nisam vrijedan 
nazvati se sinom tvojim. Moj Bože, ti znaš 
sve: što i koliko puta sagriješih. Pomozi mi 
svojom svemogućom milošću da čisto i 
potanko ispitam svoju savjest.  
I tebe molim, o prečista Djevice i Majko 
Božja, jer si utočište svih raskajanih 
grešnika. Svojim moćnim zagovorom kod 
Boga budi mi u pomoći da me Duh Sveti 
rasvijetli te uzmognem sve svoje grijehe 
pravo spoznati, od srca se za njih 
pokajati, iskreno ih ispovjediti i oproštenje 
zadobiti. Amen. 
 

Krist se najviše brine za naša srca: 
Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i 
srce (Mt 6, 21). 
Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, 
preljubi, bludništva, krađe, lažna 
svjedočanstva, psovke (Mt 15, 19). 
 

MOLITVA KAJANJA 
Bože moj, kajem se od svega srca jer 
grijehom uvrijedih tebe, Oče, najveće i 
najmilije dobro.  
Žao mi je za sve zlo što ga učinih i dobro 
koje propustih.  
Čvrsto odlučujem s tvojom milošću: činiti 
pokoru, ispraviti nepravdu i sablazan, 
kloniti se grešne prigode i više ne griješiti.  
Po zaslugama muke Spasitelja našega 
Isusa Krista, smiluj mi se, Gospodine!

http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/
http://www.bitno.net/izvori-vjere/ispit-savjesti/


 

9. 12. 2018. 
 

Na drugu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za sve naše obitelji. 

U došašću svakog jutra u 6 sati slavimo 
mise zornice. Kapela se otvara u 5,30 
sati. Nedjeljom nema zornice. 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
bit će sutra nakon zornice. 

Kateheze za odrasle održavaju se 
srijedom od 18,30 sati. 

Zajednica mladih poziva na novi ciklus 
susreta mladih, srijedom u 20 sati.  

Euharistijsko klanjanje svakoga je 
četvrtka nakon zornice i od 17 sati. 

BOŽIĆNA ISPOVIJED bolesnih i 
nemoćnih bit će u petak, 14. prosinca, 
od 9 sati.  
Pokorničko bogoslužje i ispovijed za 
mlade i odrasle bit će u subotu, 15. 
prosinca, u 9 sati, u školi. 

Mjesečni susret Schönstattske obitelji 
bit će u subotu, 15. prosinca, nakon 
večernje mise. 

Naša Župa ovoga tjedna prikuplja suhu 
hranu i higijenske potrepštine za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti od 
četvrtka do subote, od 17 do 18,30 sati, 
u Pastoralni centar, a u nedjelju, 16. 
prosinca, u školu prije bilo koje mise. 
Pozivamo sve koji žele pomoći da dođu 
u nedjelju nakon večernje mise u 
Pastoralni centar. Hvala unaprijed svim 
dobrim ljudima! 

Sljedeća je nedjelja – Nedjelja caritasa. 
Prikupljaju se prilozi za Hrvatski caritas, 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije i župni 
Caritas. 
KAKO SE UKLJUČITI: 
 pozivom na donacijski telefon 060 

9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV 
uključen) 

 uplatom na račun Hrvatskog Caritasa 
IBAN: HR05 2340009 1100080340 

 u akciji „Za 1000 radosti“: IBAN 
HR4023400091510126452 (poziv na 
broj 7-18) 

 on-line donacijom 
 prilozima u Župi 

Hvala svima! 

Novi susret djece mlađe školske dobi, 
do 4. razreda, bit će sljedeće nedjelje, u 
10,30 sati, u Pastoralnom centru. 

Betlehemsko svjetlo dolazi u našu Župu 
sljedeće nedjelje, u 18,30 sati, a od 
ponedjeljka, 17. prosinca, bit će u 
Pastoralnom centru. Ponesite svijeće! 

Mise na Badnjak: zornica u 6 sati, misa 
bdjenja u 20 sati i polnoćka u 24 sata. 
Na Božić i Štefanje: misa zornica u 9 i 
danja misa 11 sati. 

Pri izlasku iz crkve možete uzeti redoviti 
katolički tisak: Glas Koncila, Mak, župni 
listić i ostalo. 
Na stolu pred školom je sve besplatno. 
Uzmite, čitajte i dajte drugima da čitaju. 

Svima neka je blagoslovljena današnja 
nedjelja i tjedan koji smo započeli!  


