
JE LI TO SVE? 
Često čujemo u razgovoru s 
ljudima: moj ti je život rad, 
vožnja, spavanje. Uvijek isto. 
Iz dana u dan. Je li to sve? Ima 
li još nešto? Praznici! Tjedni 
odmor! Uz mnoge brige 
također male i velike radosti. 
Ali često nas spopadne misao: 
Je li to sve? 

Što smo stariji i što godine 
brže jure, može nam se 
dogoditi ono što je prije tri tisuće godina 
izrekao židovski molitelj u jednom psalmu: 
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako 
smo snažni, i osamdeset; a većina od njih 
muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi 
letimo odavle (Ps 90). Da, brzo to prolazi. 
Živimo našu svakodnevicu, a da na to puno 
i ne mislimo. Kod nas je slično "kao u dane 
Noine": ljudi su prije potopa jeli i pili, ženili 
se i udavali, dok ne dođe potop i sve odnije. 

Što Isus time želi reći? Prije svega ovo: 
malo je ako činimo samo ono što je 
normalno. Svi mi moramo jesti i piti, raditi 
i spavati. I u našem društvu trebalo bi biti 
više ženidbi, a prije svega više djece. Sve 
to pripada u život i preživljavanje. Ali život 
znači više od samoga preživljavanja. 

O tome razmišljamo u došašću. Da to 
"više" ne izgubimo u životu. Da ne 
zaboravimo za što živimo, kamo nas put 
vodi, što nam je stavljeno kao cilj. Sada ne 

pomaže puno tužiti se kako je 
došašće postalo stresno 
vrijeme godine. Mi teško 
možemo izbjeći stresno stanje 
došašća. Ali ne moramo sve 
činiti. 

"Bdijte dakle!" To je smisao 
došašća: biti budan, ostati 
budan! Kako to činiti? To je u 
biti sasvim jednostavno. Ali 
jednostavne stvari često ne 

činimo jednostavno. Trebamo vrijeme za 
razmišljanje. Predah. Ući u nutrinu. Biti 
tihi. Još tiši. I prije svega: moliti se! Ništa 
ne pomaže više od molitve kad se radi o 
budnosti. Ona unosi puno reda. Misli se 
bistre, osjećaji se talože poput uzvitlane 
muljevite vode, koja se postupno smiruje i 
biva bistra. 

Tada se može dogoditi nešto što duboko 
mijenja naš život. Tada biva advent, što 
znači dolazak. Tada može doći Bog, ne kao 
tât koji iznenađuje, nego kao prijatelj na 
koga se čeka. Tada i neočekivana nesreća 
ili iznenadna bolest, koja se sručila na nas, 
nije potpuna katastrofa. Mi smo spremni 
za tako nešto znajući da patnja i kušnje 
mogu doći. Konačno i sama smrt. Neće 
nas zahvatiti panika jer dnevno mislimo na 
onoga u čijoj je ruci skriven naš život. Neka 
nam daruje blagoslovljeno došašće! 

Fra Jozo Župić 
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Pustite dječicu i ne priječite im k meni! 
Mnogi roditelji male djece rado bi tijekom tjedna dolazili na svete mise 
ili župne susrete u naš Pastoralni centar, no često ih u tome "ometaju" 
njihovi maleni, koji još ne mogu svjesno sudjelovati u životu župne 
zajednice. Naša jedina župna dvorana – nastavak kapelice u koju 
roditelji s malom djecom najčešće odlaze zbog nedostatka prostora – 
baš i ne nalikuje na crkvu pa je u našim uvjetima maloj djeci posebno 
teško priviknuti se na crkvenu stvarnost.  
 

U želji da roditeljima olakšamo sudjelovanje u životu Župe tijekom 
tjedna, pripremili smo im dvije "tihe crkvene vrećice", koje sadrže: 

▪ plišane lutke Isusa i Marije 
▪ slikovnicu "Misal za najmanje" koja djecu vodi kroz tijek mise 
▪ nekoliko vjerskih/biblijskih slikovnica 
▪ kartonske kockice-slagalice o Isusovom životu 
▪ mekanu dekicu za sjedenje na podu 

 

Potičemo roditelje na korištenje ove ponude kako bi djeci 
približili Boga, a sebi omogućili sabranije i češće sudjelovanje 
na misi. A čim djeca malo narastu - trkom s njima u prvi red 
kapelice. Odande se sve najbolje vidi, a i najbliži smo Isusu!  

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 1.  prosinca Nahum 9,00 Za žive i pokojne župljane 

I.  NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Marija Bartolić 

Iz 2,1-5; Ps 122; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44 18,30 + Elizabeta i Stanko 

PONEDJELJAK, 2.  prosinca Bibijana 
6,00 + Josip Jandrić 

Iz 4,2-6; Ps 122; Mt 8,5-11 

UTORAK, 3.  prosinca Franjo Ksaverski 6,00 Zahvala 

Iz 11,1-10; Ps 72; Lk 10,21-24 18,30 Kolektivna 

SRIJEDA, 4.  prosinca Barbara 6,00 + Barbara i Ivan Šekutor 

Iz 25,6-10a; Ps 23; Mt 15,29-37 18,30 + Vjekoslav, Đuro i Katarina 

ČETVRTAK, 5.  prosinca Saba 6,00 + ob. Zaninović i Gracin 

Iz 26,1-6; Ps 118; Mt 7,21.24-27 18,30 + Marija Ljerka Višnjevec 

PETAK, 6.  prosinca Nikola 6,00 + Marija Matarić 

Iz 29,17-24; Ps 27; Mt 9,27-31 18,30 Kolektivna 

SUBOTA, 7.  prosinca Ambrozije 6,00 + Dora i Josip Kralj 

Iz 30,19-26; Ps 147; Mt 9,35-38; 10,1.6-8 18,30 + Marko Šejić 

NEDJELJA, 8.  prosinca  9,00 Za žive i pokojne župljane 

II.  NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 N. č. Bezgrešnog Začeća BDM 

Iz 11,1-10; Ps 72; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 18,30 + ob. Fiket 



 

DOMAGOJ TUJMER  
zaređen za đakona 

Jučer je naš 
župljanin Domagoj 
Tujmer zaređen za 
đakona Gospićko-
senjske biskupije, a 
danas ga radosno 
pozdravljamo u 
našoj Župnoj 
zajednici i 

čestitamo mu! Hvala svima na 
dosadašnjim i budućim molitvama! 
 

Domagoj je završio srednju tehničku 
školu, smjer tehničar za mehatroniku, a 
ove je godine diplomirao na Filozofsko-
teološkom institutu Družbe Isusove na 
Jordanovcu.  
Đakonski praktikum obavljat će u Slunju! 
 

AKCIJA! Kako bismo Božić dočekali u još 
ljepše uređenom školskom predvorju, 
započeli smo prikupljati sredstva za 
nabavku novih zavjesa. Hvala svim 
darovateljima! 
 

 
 

Tjedan Caritasa započinje sljedeće 
nedjelje. Više o akcijama Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskog 
Caritasa pogledajte na njihovim web-
stranicama: caritas.hr i czn.hr.  
 

AKCIJA! U našoj ćemo Župi i ovoga 
došašća organizirati akciju prikupljanja 
suhe hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti od 12. do 
15. prosinca. 

AKCIJA! U tijeku je akcija Hrvatskog 
Caritasa za najsiromašnije obitelji: „Za 
1000 radosti“: NAZOVI donacijski tel. 
060 9010 (6,25 kn po pozivu, PDV uklj.) ili 
DONIRAJ uplatom na račun HC-a: 
HR4023400091510126452, PNB 7-19. 
 

AKCIJA! Udruga Stepinčeva Savica 
pridružuje se Nedjelji Caritasa svojom 
akcijom DJECA DJECI. Dijete, koje želi 
sudjelovati, odabrat će jednu od svojih 
igračaka i donijeti je na nedjeljnu misu, 
15. prosinca, te odložiti u kutiju 
pripremljenu za to u predvorju škole. 
Igračke će se darovati zajedno s dijelom 
prihoda od adventskih vjenčića Dječjoj 
kući Borovje. 
 

MOLITVA U ADVENTU 
Veliki, milostivi Bože, tvoja je budućnost 
naša sadašnjost, tvoj slavni dan naš je cilj, 
tvoja istina naša je sigurnost, tvoje 
oproštenje naš život. 
Gospodine, mi ti zahvaljujemo. 
Ne daj da bezbrižno živimo svoje dane, 
već da budemo svjesni tvojega dolaska, 
da se vježbamo u odgovornosti za ljude i 
stvari koje si nam povjerio. 
Neka u nama vlada budnost i pozornost, 
da surađujemo u oblikovanju tvojega 
svijeta, da odstranimo glad, da 
nadvladamo bolesti, da budemo 
graditelji mira. 
Daj nam dobre misli za izgradnju 
zajednice, da se međusobno poštujemo i 
budemo spremni za plodnu suradnju. 
Budi uz ljude koji su u našoj zajednici 
žalosni ili radosni i podsjećaj nas na naše 
krštenje. 
To te molimo u pouzdanju u tvojega 
Svetog Duha, kojega si nam obećao po 
svojem Sinu Isusu Kristu. Amen. 



 

               1. 12. 

Danas na misi u 9 sati predstavljamo 
kandidate za prvu ispovijed i prvu 
pričest, a u 18,30 sati kandidate za 
krizmu. Pratimo ih svojom molitvom! 
 

Na prvu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za duhovna zvanja. 
 

Prvom nedjeljom došašća započinje 
nova crkvena godina i priprava za Božić. 
 

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

Biblijska zajednica okuplja se 
ponedjeljkom od 19 sati. 
 

Od 3. prosinca, u uredovno vrijeme, 17-18 
sati, upisujemo mise za sljedeću godi-
nu. Kod upisa više misa moguće je upisati 
do tri nedjeljne. Misni stipendij iznosi 50 
kn, a može se dati za mise upisane do 
kraja lipnja. Mise na kolektivnu nakanu 
slavimo utorkom i petkom, a za njih se 
daje dobrovoljni prilog. 
 

Vjeronauk za mlade (do 23 godine) 
održava se utorkom od 20,30 sati. 
 

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

Euharistijsko klanjanje u došašću je 
četvrtkom nakon zornice i od 17 sati. 
 

Pred nama je prvi petak u mjesecu, treći 
od '9 prvih petaka' posvećenih Presve-
tom Srcu Isusovu. Toga dana posjećuje-
mo bolesne i nemoćne osobe koje ne 
mogu doći u crkvu, a sv. misu prikazuje-
mo i za sve naše dobročinitelje. Nakon 
večernje mise započinje cjelonoćno 
klanjanje pred Presvetim, koje završava 
u subotu prije zornice. 
 

Novi susret učenika od 5. do 7. razreda 
OŠ-a održat će se u subotu, 7. prosinca, 
od 9 do 10 sati. 
 

Istog je dana, u 16 sati, susret Obiteljske 
zajednice, uz kateheze Izazov očinstva i 
majčinstva, Ureda HBK-a za obitelj. 
 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

U organizaciji Udruge Stepinčeva Savica 
vanjska proslava Nikolinja bit će u 
nedjelju, 8. prosinca, uz misu u 9 sati. 
 

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

BOŽIĆNA ISPOVIJED bolesnih i 
nemoćnih bit će u petak, 13. prosinca. 
Pokorničko bogoslužje i ispovijed za 
mlade i odrasle bit će u subotu, 14. 
prosinca, u 9 sati, u školi. 
 

Stigli su novi kalendari. Provjerite! 


