
Božićna poruka
Kao i svake godine, naš je nadbiskup, kardinal 
Josip Bozanić, vjernicima uputio svoju 
Božićnu poruku: 
 

1. Draga braćo i sestre! Ovih 
božićnih dana otvarate vrata svojih 
domova da biste sa svojim 
župnicima i župnim suradnicima podijelili 
zajedništvo vjere i Božje ljubavi koja u našu 
svakidašnjicu unosi blagoslov, vraća radost i 
jača nadu, darujući svjetlo i snagu Duha 
Svetoga za životne teškoće. Pridružujem se 
tomu pohodu i zajedništvu pozdravom: Mir 
kući vašoj i svima koji prebivaju u njoj! 
Ni jedan dom nije isključen, ma kako bio 
skroman; ni jedan čovjek nije nevažan, bez 
obzira kroz kakve kušnje prolazio. Iz toga 
blagoslova nisu isključeni ni oni koji osjećaju 
samoću i napuštenost, nesigurnost i 
tjeskobu. Štoviše, molitvom Crkve i 
kršćanskom ljubavlju Božja milost 
prihvaćanja i radosti postaje vidljivijom. Bog 
se utjelovio radi svake žene i svakoga 
muškarca uzevši ljudsku narav. U Bogu je 
svaka naša radost i trpljenje. Ne postoji način 
da nam Bog bude bliži od onoga što je za nas 
učinio Isus, utjelovljeni Božji Sin. 
U tom duhu pišem ovu poruku te vam 
zahvaljujem na spremnosti da je pročitate i 
razmotrite nekoliko misli s kojima vam 
dolazim u ozračju slavlja Rođenja našega 
Gospodina. 
 

Trostruko Božje očitovanje 
2. Otajstvo Božića obuhvaća sav stvoreni 
svijet: ljude, životinje, prirodu, svemir. Ipak, 

biblijski navještaj raščlanjen je na 
nekoliko središnjih očitovanja koja 
znače ispunjenje proroštva i 
čežnje onih koji su iščekivali 
Spasitelja. 
U božićnom vremenu liturgija 

pjeva o trostrukom Božjem 
očitovanju. Spominje poklonstvo mudraca, 
to jest očitovanje ljudima koji ne pripadaju 
izabranomu narodu jer Isus je »svjetlo na 
prosvjetljenje naroda«. Očitovanje 
Ljubljenoga Sina u krštenju na Jordanu, 
osobito kao znak onima koji su upoznali 
Zavjet dan ocima. Nadalje, očitovanje na 
svadbi u Kani Galilejskoj, gdje je Isus objavio 
svoje prvo znamenje, čudesno djelo 
pretvaranja vode u vino. To je očitovanje 
usmjereno prema zajednici Crkve. 
U ovoj se poruci želim zadržati upravo na 
Isusovu znaku i ljepoti objave koju nam Isus 
daruje na svadbi u Kani Galilejskoj. Na to se 
osjećam potaknut zbog toga što su naši 
mladi vjernici za Susret hrvatske katoličke 
mladeži, koji ćemo proslaviti u Zagrebu 9. i 
10. svibnja 2020. godine, kao geslo izabrali 
riječi Blažene Djevice Marije što ih je 
izgovorila upravo tom prigodom u Kani: »Što 
god vam rekne, učinite!« (Iv 2, 5). To su 
Marijine posljednje riječi koje su nam ostale 
zapisane u evanđeljima, te ih gledamo kao 
dragocjenu baštinu i poticaj za naš kršćanski 
život... 
 

Cijelu Poruku možete pročitati  
u novom broju Glasa Koncila ili na  

mrežnim stranicama Zagrebačke nadbiskupije 
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Naša Župa zahvaljuje i moli:  
 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za novokrštenog Alena Ivana Kufnera. Roditeljima čestitamo na krštenju djeteta, a 

njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 
 za pokojne Tereziju Suntešić, Dragicu Kleščić, Nadu Mišić, Ivana Košu, Milu 

Petraka i Kseniju Jerčić, koje smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica 
smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

Zahvaljujemo svim volonterima na pomoći i 
darovateljima za svaki pa i najmanji prilog u 
tjednu Caritasa, od 12. do 15. prosinca.  
Prikupili smo i podijelili 26 paketa suhe hrane i 

higijenskih potrepština najugroženijim župljanima. 
Kolekta Nedjelje Caritasa iznosi 5.350,00 kuna, od kojih je 45 % namijenjeno za Župni 
Caritas, drugih 45 % za Caritas Zagrebačke nadbiskupije, a preostalih 10 % za djelovanje 
Hrvatskog Caritasa.  
Od ostalih vaših darova za Župni Caritas prikupljeno je još 2.400,00 kuna. 

Hvala svim darovateljima! 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 22.  prosinca Flavijan 9,00 Za žive i pokojne župljane 

IV.  NEDJELJA DOŠAŠĆA 11,00 + Savka i ob. Hecker 

Iz 7,10-14; Ps 24; Rim 1,1-7; Mt 1,18-24 18,30 + ob. Kovačević i Harapin  

PONEDJELJAK., 23.  prosinca Ivan Kentijski 
6,00 + Mijo i Marica Majsak 

Mal 3,1-4.23-24; Ps 25; Lk 1,57-66 

UTORAK, 24.  prosinca Badnjak 6,00 + Vinko i ob. Šilar i Saik 

 20,00 Misa bdjenja 

2Sam 7,1-5.14.16; Ps 89; Lk 1,67-79 24,00 Polnoćka 

SRIJEDA, 25.  prosinca Rođenje Gospodinovo 9,00 Za žive i pokojne župljane 

Iz 52,7-10; Ps 98; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18 11,00 + ob. Oraić 

ČETVRTAK, 26.  prosinca Stjepan 9,00 + Ivan i Rozalija Mihalić, Stjepan Huzjak 

Dj 6,8-10; 7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22 11,00 + Stipe i Mande Biondić, Katica Krpan 

PETAK, 27.  prosinca Ivan 
18,30 Kolektivna 

1Iv 1,1-4; Ps 97; Iv 20,1-8 

SUBOTA, 28.  prosinca Nevina dječica 
18,30 + Slavica i Ivan Rođak 

1Iv 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18 

NEDJELJA, 29.  prosinca Sveta obitelj 9,00 Za žive i pokojne župljane 

 11,00 + Danica i Zlatko Tuković 

Sir 3,2-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 18,30 Zahvala 



 

SUSRET 
HRVATSKE  
KATOLIČKE 
MLADEŽI 
 

Pod geslom Što 
god vam rekne, 
učinite! (Iv 2, 5), u 
Zagrebu će se 9. i 10. svibnja 2020. 
godine održati Susret hrvatske 
katoličke mladeži.  
Središnji odbor za pripremu Susreta do 
sada je napravio logo i himnu Susreta, 
mladima su upućene pripremne 
kateheze, od 17. prosinca vjernicima se na 
misama zornicama po župama 
Zagrebačke nadbiskupije dijele prigodne 
sličice s informacijama o održavanju 
Susreta, a uskoro očekujemo i prigodnu 
Molitvu za uspjeh Susreta, koju ćemo 
moliti na kraju misnih slavlja. 
Prvog dana Susreta, u subotu, 9. svibnja, 
mladi će sudjelovati na katehezama po 
župama Zagrebačke nadbiskupije, a 
središnji događaj Susreta bit će svečano 
euharistijsko slavlje u nedjelju, 10. 
svibnja, na Trgu bana Josipa Jelačića. 
Naš nadbiskup pozvao je sve da otvore 
svoje domove mladima koji će doći na 
Susret. Mladi hodočasnici trebaju 
smještaj od petka, 8. svibnja, navečer, do 
nedjelje, 10. svibnja. 
Razvidite svoje mogućnosti! Ako želite 
ugostiti hodočasnike, možete se prijaviti 
putem obrasca na župnoj mrežnoj 
stranici ili ispunjavanjem pismenog 
obrasca u nedjelje, 12. i 19. siječnja 
nakon svih misa. Tako ispunjen obrazac 
odmah ćete predati osobi koja je 
zadužena za to. Prijave traju do 20. 
siječnja 2020. 

facebook.com/SHKM2020 

NAŠI ĐAKONI  
spremaju se za mlade mise! 

 

Vlč. Marko DOMINIĆ zaređen je 29. 
rujna ove godine za đakona Zagrebačke 
nadbiskupije. Đakonski praktikum 
obavlja u Župi Navještenja BDM-a, Velika 
Gorica! 
Svećeničko ređenje bit će u subotu,  
6. lipnja 2020. godine, u Zagrebu,  
a mlada misa u našoj Župi,  
u nedjelju, 7. lipnja, u 10 sati. 
 

Vlč. Domagoj TUJMER zaređen je 30. 
studenoga ove godine za đakona 
Gospićko-senjske biskupije. Đakonski 
praktikum obavlja u Slunju! 
Svećeničko ređenje bit će u subotu,  
27. lipnja 2020. godine, u Gospiću,  
a mlada misa u našoj Župi,  
u nedjelju, 5. srpnja, u 10 sati. 
 

Naše đakone i dalje pratimo svojim 
molitvama. Pozivam sve da se uključite u 
pripravu i slavlje mladih misa, svatko 
prema svojim mogućnostima i 
velikodušnosti.  
 

BLAGOSLOV OBITELJI 
započinje u petak, 27. prosinca. Raspored 
je objavljen na zasebnom listiću i na 
mrežnoj stranici! Ove godine obitelji naše 
Župe posjetit će i blagoslivljati: vlč. 
Antun Vukmanić, župnik, p. Zdravko 
Jelušić, isusovac, i vlč. Marko Dominić, 
đakon. Molimo Vas da nam unaprijed, 
barem jedan dan ranije, javite ukoliko 
predviđenoga dana niste u mogućnosti 
primiti svećenika, kako ne bismo uzalud 
dolazili. Za naknadni posjet možete se 
javiti nakon 15. siječnja. Za sada 
predviđamo dva naknadna termina: 18. i 
25. siječnja. 

http://www.zupa-bl-stepinac.hr/shkm20/
http://www.zupa-bl-stepinac.hr/shkm20/


 

             22. 12. 

Zahvaljujemo svima na prilozima za nabavku 
novih zavjesa, kojima ćemo za Božić dodatno 
uljepšati ovaj prostor. Prikupili smo 2.490 
kuna. Hvala svim darovateljima! 
 

Na poziv biskupa danas se u svim crkvama 
naše Metropolije skupljaju milodari za pomoć 
stradalima od potresa u Albaniji. Hvala 
unaprijed svim darovateljima! 
 

U ponedjeljak, 23. prosinca, nakon večernje 
mise idemo u školu okititi bor i jaslice. 
Dođite pomoći, veselimo se vašem dolasku! 
 

Na Badnjak je posljednja zornica, u 6 sati. 
Na Badnjak navečer Misa bdjenja bit će u 20 
sati, a Polnoćka u 24 sata. Prije Polnoćke naš 
Mješoviti zbor održat će kratki božićni 
koncert. 
 

Na Božić: misa zornica u 9 i danja misa 11 
sati. Na Štefanje je isti raspored. 
 

Od Badnjaka navečer do 6. siječnja mise će 
biti u školi.  
Župni ured otvara se 2. siječnja. 
Za vrijeme blagoslova obitelji neće biti 
euharistijskog klanjanja četvrtkom. 
 

U nedjelju, 29. prosinca, blagdan je Svete 
obitelji. Na misi u 9 sati molit ćemo za naše 
obitelji i blagosloviti djecu. 
 

Na Staru godinu u 18,30 sati slavimo misu 
zahvalnicu. Tom prigodom objavit ćemo 
župnu pastoralnu statistiku. 
 

Na Novu godinu slavimo blagdan Bogorodice 
Marije i Svjetski dan mira. Mise će biti u 9 i 11 
sati. 
 

Četvrti od '9 prvih petaka' bit će 3. siječnja. 
Nakon večernje mise je cjelonoćno klanjanje 

pred Presvetim, koje završava blagoslovom i 
misom u subotu u 7,30 sati. 
 

Temeljem promišljanja i dogovora Župnoga 
pastoralnog vijeća, od siječnja će mise 
subotom biti u 7,30 sati.  
 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu Župe 
Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

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

Blagoslov vode bit će uoči Bogojavljenja,  
u nedjelju, 5. siječnja, u 18,30 sati. 
 

Na svetkovinu Bogojavljenja ili Sveta tri kralja 
obilježava se Dan Djela svetog djetinjstva, 
dječjeg misijskog djela. Uključimo se 
molitvom i darovima! Mise će biti u 9 i 11 sati. 
 

Budući da nastava započinje 7. siječnja, mise 
će u tom tjednu biti u Pastoralnom centru. 
 

U nedjelju nakon Bogojavljenja slavimo 
blagdan Krštenja Gospodinova. Tom 
nedjeljom završava božićno vrijeme, a ujedno 
započinje vrijeme kroz godinu. Nakon toga 
možete raskititi borove. 
 

Kateheze za mlade održavaju se utorkom u 
20,30 sati, a  nastavljaju se 14. siječnja.  
Župna kateheza za prvopričesnike nastavlja 
se 15. siječnja. 
Župna kateheza za krizmanike nastavlja se 
22. siječnja. 
Kateheze za odrasle vjernike, srijedom 
nakon mise, nastavljaju se 22. siječnja.  
 

Slavlje prve pričesti bit će u subotu,  
16. svibnja, u 10,30 sati. 
Slavlje krizme bit će u subotu,  
23. svibnja, u 10,30 sati.  


