
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

Hvala ti orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu! 
 

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA 
GOD. V., BR. 01 (C) 

ŽUPA BL. IVANA MERZA  
ZAGREB - ŠPANSKO 

Vlade Gotovca 9, HR-10090 Zagreb - Susedgrad  
tel. 01/8894-555 

zupa.imerza@zg-nadbiskupija.hr 
www.zupa-ivanmerz.hr 

Račun Župe: IBAN HR7323600001102194051  

28. 11. NED 
I. NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
10.00 

+ BRANKO i DRAGICA SOLDO, + iz ob. 
SOLDO i SODIĆ 

  
PRO POPULO 

29. 11. PON svagdan 06.00 + FRANJO I ANICA PEJIĆ 

30. 11. UTO 
SV. ANDRIJA 

apostol 
06.00 - KOLEKTIVNA NAKANA 

01. 12. SRI svagdan 06.00 + ZLATAN GRBEŠIĆ 

02. 12. ČET svagdan 

06.00 

  
17.00 

+ NEDA ŠKEVA 

  
EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

03. 12. PET 

sv. Franjo  
Kasverski, 

redovnik, prezbiter,  
misionar 

06.00 - KOLEKTIVNA NAKANA 

04. 12. SUB 
sv. Barbara, 
djevica, mučenica 

06.00 + KRUNOSLAV LUKETIĆ 

05. 12. NED 
II. NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
10.00 

+ MARA I IVAN MARIĆ 

  
PRO POPULO 

O Došašću ovako napisa otac Vendelin V. 

To je vrijeme kada svako srce dršće nekim djetinjim vese-
ljem u očekivanju skorih božićnih radosti. To je vrijeme ka-
da se na naše duše spušta mir, kada ljudi sve jasnije osjeća-
ju blizinu Božanstva koje dolazi na ovaj svijet da bi sebi 
privuklo svako srce. Sve u došašću kao da šapuće o Njego-
vu dolasku. I polumrak onih dragih zornica, i adventske 
pjesme i ono treperavo blistanje svijeća u polutamnim olta-

rima. U svemu tom kao da iskri duboka čežnja dugih vjekova prije Krista za o-
nim Obećanim, koji je imao doći, kao da govori blažena slutnja da dan Njegova 
pohoda nije daleko. Mi kršćani tada se sjećamo da je On već tu i da smo mi sret-
ni baštinici drevnih obećanja. I mir i sreća sjeda tada na naše duše – sreća djece 
Božje. 

U Došašću Crkva ima pred očima dvostruki dolazak Spasiteljev – onaj dolazak 
njegov koji se zbio u vremenu, i dolazak na kraju vremena, kada će doći kao su-
dac živih i mrtvih. U Došašću nam je dano da iskusimo svu čežnju starozavjet-
nih vjernika za Spasiteljem, za obećanim Mesijom, ali nam je također dano da 
iskusimo ljepotu blagoslova koji je na nas došao po Spasitelju. Kroz cijelo Došaš-
će provlači se tiha radost nadanja. 

No Došašće je i pokorničko vrijeme jer nam se pred oči stavlja i onaj drugi dola-
zak koji moramo dočekati budni i spremni jer Krist dolazi kao sudac koji svako-
me sudi po njegovim djelima. Stoga je vrijeme iščekivanja ujedno i vrijeme koje 
nam je darovano da okajemo svoje grijehe i da činimo djela pokore, kako ne bi-
smo strepili od toga drugog dolaska, već ga iščekivali u miru i radosti. Tako su 
ta dva dolaska isprepletena, a Crkva nam pred oči stavlja Betlehemsko Djetešce 
kako bi u nama posvijestila da nam je to Dijete došlo da nas spasi od propasti i 
suda. 

Došašće je osobito vrijeme koje nam je Crkva odredila da bismo svoju pažnju 
mogli usmjeriti na darove koje nam donosi Božansko Dijete, da bismo pobudili 
žarku želju i čežnju za njima te da bi sve svoje snage slili u molitve i nastojanja 
da te darove u punini i primimo. 



AKTUALNOSTI 

■ Prošle nedjelje za potrebe župnog Caritasa prikupljeno je 5.485,65 KN i 

10 EUR. Od srca zahvaljujem na vašem daru! 

■ Katehetska skupina „ Isusovi prijatelji“ za djecu predškolske dobi do 

trećeg osnovne ima svoje susrete 04. i 18. prosinca u 09.00 sati u 

Pastoralnom centru.  

■ Svaki drugi i četvrti petak u mjesecu je vjeronauk za mlade u 

Pastoralnom centru. Započinjemo ciklus kateheza o Svetoj Misi. U petak 

10.12 u 21.00 sati nastavljamo s  katehezom o Misi, obrađujemo 

Euharistijsku službu. 

■ Danas je I. nedjelja došašća, počinje vrijeme priprave za blagdan Rođenja 

Gospodinova. Nakon mise možete nabaviti adventske vjenčiće te će biti 

blagoslov vjenčića. Počinju i mise zornice od ponedjeljka do subote u 06.00 

sati na župnom zemljištu. Mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački na 

zornicu će doći 08. prosinca na blagdan Bezgrešnog začeća BDM. 

■ Sakrament svete ispovijedi prije blagdana rođenja Gospodinova u našoj 

župi će biti 18. 12. (subota) u 15.00 sati na župnom zemljištu. Uz svećenike 

iz dekanata doći će još svećenika kako bi u kraćem vremenu svim udijelili 

sakrament ispovijedi. 

■ Pozivam da prijavite sve bolesne i nemoćne župljane kako bi ih prije 

Božića posjetio, ispovjedio i pričestio. Prijave su u župnom uredu u 

uredovno vrijeme. 

■ Svake nedjelje u kapelici u 17.30 sati moli se krunica Krvi Kristove.  

■ U vremenu došašća župni ured će uredovati utorkom i četvrtkom od 

17.00 do 18.00 sati. 

■ Euharistijsko klanjanje u vremenu došašća je u kapelici svakog četvrtka 

od 17.00 sati do 19.00 sati. Iskoristimo milosno vrijeme tišine za susret sa 

Gospodinom. 

■ Prilika za Svetu Ispovijed je utorkom i četvrtkom u uredovno vrijeme. 

NEDJELJNO EVANĐELJE 

STEPINAC O OBITELJI 

UPOZNAJ KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Bit će znaci na suncu, mjesecu i 
zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. 
Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će 
se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s 
velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite 
glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u 
proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj 
dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i 
u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati 
pred Sina Čovječjega.« (Lk 21,25-28.34-36) 

Vjera je prije svega čovjekovo osobno prianjanje Bogu, istodobno, neodvojivo 

od toga, jest i slobodan pristanak uza svu istinu što ju je Bog objavio. Kao oso-

bno prianjanje Bogu i pristanak uz istinu koju je on objavio, kršćanska se vjera 

razlikuje od vjere u neku ljudsku osobu. Dobro je i pravedno povjeriti se pot-

puno Bogu i posvema vjerovati ono, što je on rekao. Naprotiv, bilo bi isprazno 

i varljivo takvu vjeru pokloniti nekom stvorenju. (KKC 150) 

MISLI BL. IVANA MERZA 

Svijet živi za se, kao da se nije dogodilo to čudo čudesa - Euharistija. 

Narod naš neće propasti dok bude imao vjere u Majku Božju! Kralj David sa-
gradio je na Sionu nepredobivu tvrđu, i što je ona bila Izraelu, to je Majka Bo-
žja za kršćanski vjerni puk u danima bijede. »Ti si kao kula sionska«, veli pjes-
ma. (…) Brojne su tisuće okupljene ovdje na ovoj zaključnoj svečanosti. Sve je 
sabrala vjera, da im je Majka Božja najveća zaštita, jer ona je na temelju od ko-
jega čvršćeg nema. 
Iz propovijedi na završetku marijanske procesije, u svetištu Naše Gospe 
Lurdske u Zagrebu, 31. svibnja 1938. 


