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05. 12. NED 
II. NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 
10.00 

+ MARA I IVAN MARIĆ 

  
PRO POPULO 

06. 12. PON 
sv. Nikola, 

biskup 
06.00 + IVKA RATKIĆ 

07. 12. UTO 
sv. Ambrozije, 

biskup i crkveni naučitelj 
06.00 - KOLEKTIVNA NAKANA 

08. 12. SRI 

BEZGREŠNO 
ZAČEĆE 

BDM 

svetkovina 

06.00 + ANKA JERKOVIĆ 

09. 12. ČET svagdan 

06.00 

  
17.00 

- NA NAKANU 

  
EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

10. 12. PET Merčevi dani 06.00 - KOLEKTIVNA NAKANA 

11. 12. SUB svagdan 06.00 + MARIJA I PEJO MANDIR I + IZ OB. 

12. 12. NED 

III. NEDJELJA 

DOŠAŠĆA 

(Gaudete) 

10.00 

+ VIKTOR CVRTILA 

  
PRO POPULO 

Misno evanđelje druge nedjelje došašća donosi nam poziv I-

vana Krstitelja na obraćenje. Samo je obraćenje po sebi usmje-

reno cilju, a cilj je spasenje, kako glasi zadnja rečenica evanđe-

oskog odlomka: „I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje“ (Lk 

3,6). Svake nedjelje ispovijedamo da je Krist došao „radi nas 

ljudi i radi našeg spasenja“, ispovijedamo svoju vjeru u Krista Gospodina, jedi-

noga Spasitelja svijeta. Nije baš lako objasniti u čemu se sastoji spasenje koje 

nam je Krist priskrbio. Ono se može izreći i izriče se različitim drugim pojmovi-

ma. Tako se kaže da nas je Krist s Bogom pomirio, da nas je pred Bogom oprav-

dao, da je naše grijehe na sebe uzeo, da nas je otkupio, da je On sam cijena naše-

ga otkupljenja itd. Možda je najbolje reći da je sam Isus Krist naše spasenje, Nje-

ga primit u svoj život, s Njime se sjediniti znači sudjelovati u životu koji on nu-

di, a u biti taj život je on sam. Isus u sebi objavljuje pravoga Boga, On sam je sus-

ret Boga i čovjeka, objava Boga čovjeku. No, On ne objavljuje samo Boga čovje-

ku, nego otkriva čovjeka i njemu samomu, otkriva i upozorava čovjeka na njego-

vo najdublje dostojanstvo, a to je čovjekova bogolikost, njegovo božansko podri-

jetlo. Čovjek je slika Božja. Može se reći, a tako su i govorili brojni crkveni oci, da 

se spasenje nalazi u obnovi narušene slike Božje u čovjeku. Vrijeme došašća jest 

vrijeme u kojem smo pozvani postati svjesni svoje bogolikosti, svjesniji kako 

smo po Kristu obnovljeni na Božju sliku i priliku. Svaki čovjek, bližnji i daljnji, 

također je slika Božja, Božji sakrament u ovome svijetu. Poštivati čovjeka u ko-

načnici znači poštivati Boga, njegova Stvoritelja i Otkupitelja. 



AKTUALNOSTI 

■ U uredovno vrijeme župnog ureda možete upisati nakane za siječanj, 

veljaču i ožujak. 

■ Od prodaje adventskih vjenčića za potrebe župnog caritasa prikupljeno je 

7.110,00 KN i 50 EUR. Hvala svima na otvorenosti srca! 

■ Nakon mise možete nabaviti 12 lisne kalendare za 2022. godinu. 

■ Lijepa je tradicija i odraz naše pobožnosti da svećenik o Božiću pohodi i 

blagoslovi povjerene mu obitelji. Nove obitelji, obitelji koje se još nisu prijavile 

u župu, a željele bi primiti svećenika, tj., blagoslov, mogu se javiti u župni 

ured ili e-mailom. 

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

osnovne ima svoj susret 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. 

■ Na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM župu će pohoditi mons. Ivan Šaško, 

pomoćni biskup zagrebački. Sveta misa (zornica) je u 06.00 sati na župnom 

zemljištu. 

■ Sakrament svete ispovijedi, prije blagdana rođenja Gospodinova, u našoj 

župi je 18. 12. (subota) u 15.00 sati na župnom zemljištu. Uz svećenike iz 

dekanata doći će još svećenika kako bi u kraćem vremenu svima udijelili 

sakrament ispovijedi. 

■ Svi koji u obitelji imate bolesnog, starog i nemoćnog koji se želi ispovjediti i 

pričestiti za Božić molim vas da ih prijavite u župni ured do 19. prosinca kako 

bi ih na vrijeme mogao pohoditi. 

■ 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 

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije 
Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje 
trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, 
dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu 
jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što 
je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: »Glas viče u pustinji: ’Pripravite put 
Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i 
brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi 
neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.“ (Lk 3,1-6) 

Nemoguće je vjerovati bez milosti i unutarnje pomoći Duha Svetoga. A ipak 

nije ništa manje istinito da je vjera izvorno ljudski čin. Ne protivi se slobodi 

niti čovjekovu razumu da čovjek povjeruje Bogu i prione uz istine koje je on 

objavio. Pa ni u ljudskim se odnosima ne protivi našem dostojanstvu da vje-

rujemo onomu što nam drugi ljudi o sebi ili svojim nakanama reknu te povje-

rujemo njihovim obećanjima (kao kada muškarac i žena stupaju u brak) i tako 

s njima uđemo u zajedništvo. Dosljedno tome još se manje protivi našem dos-

tojanstvu »da u vjeri potpun posluh svoga uma i svoje volje damo Bogu koji 

se objavljuje«18 i na taj način stupimo s njime u prisno zajedništvo. (KKC 154) 

MISLI BL. IVANA MERZA 

Bračna je ljubav slika, slutnja, priprava za neograničenu ljubav Božju. 

Blagdan svete Obitelji, koji nam Crkva svake godine dovodi pred oči, pun je, 
možda više nego ikoji drugi, mnogih i divnih pouka za ljudski život. Svaki 
stalež, svako doba, svaki spol naći će u svetoj Obitelji primjera koji mu mogu 
poslužiti za napredak u ovom životu i za postignuće vječnoga života. Ali na 
jedan primjer napose, htio bih danas svrnuti vaše oči, a to je primjer rada. Sve-
ta Obitelj nas uči da svaki čovjek mora raditi. Sveta Obitelj uči nas da je rad 
časna stvar.Katolički list br. 7, (1943) 


