
OBAVIJESTI 
 

x U nedjelju . prosinca započinje vrijeme Došašća. Od 
ponedjeljka . prosinca  započinju zornice ujutro u  sati. 
Budni budite i bdijte! 

x U srijedu . prosinca . susret svećenika dekanata u 
Mahičnom 

x U četvrtak . prosinca . na dan sv. Ambrozija sv. Misa 
u :  sati za sve pčelare. 

x U petak 08. prosinca 2017. u kapeli Presvetog Srca Isusova u 
Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, naši 
bogoslovi Luka Tufeković i Patrik Paulić primaju službu 
lektorata. Stavimo ih i preporučimo u svoje molitve na još 
jednoj stepenici na putu prema svećeništvu. 

x U subotu 09. prosinca duhovna obnova zajednice 
Klanjatelja Krvi Kristove, počinje u :  sati, te završava 
misnim slavljem u 17:00 sati. Pozvani su i drugi da se mogu 
pridružiti.  

x Ženidbeni navještaj u župi prebivališta: Matej Špoljarić, 
sin Petra i Vlaste r. Draganjac, dipl. ekonomist, Borlin 35 – 
župa Dubovac i Nina Hajdin, kći Nikole i Gordane r. 
Vučković, mag. ekonomije, M. Vrhovca  – župa Novi 
Centar. Žele se vjenčati . . . u našoj župi. 
 

Ispovijed po župama dekanata u Došašću 7. 
Župa Mahično, . . . u :  sati  
Župa Novi Centar, . . . u :  sati 
Župa Banija, . . . od -11:00 sati 
Župa Švarča, . . . od ,  – 12,15 sati 
Župa Hrnetić, . . . u 16:00 sati 
Župa Rečica, . . . u :  sati 
Župa Dubovac, . . . u :  sati 
Župa Kamensko, . . . u :  sati 
Župa Centar franjevci , . . . od -10:00 sati; od 16:30-18:00 sati 
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„Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.“ 

  
Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći 
na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a 
vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin 
vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne 
bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: 
Bdijte!« 

Riječ Gospodnja. (Mk 13, 33-37) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Kršćanin čovjek koji očekuje 

Prva je nedjelja došašća. Započinjemo danas novu crkvenu liturgijsku godinu. 
Misna čitanja uzimamo iz tzv. Godine B u kojoj ćemo uglavnom slušati odlomke 
iz Markova evanđelja. Došašće ove godine traje puna tri tjedna, budući da Božić 
pada u ponedjeljak nakon četvrte nedjelje došašća. Isus nas poziva na odgovoran 
život i budno iščekivanje njegova drugog dolaska, Izaija u prvom čitanju da 
preispitamo svoje putove i vratimo se većom vjernošću Bogu, a Pavao u poslanici 
da vjeru koju smo primili u sebi utvrdimo i budemo Isusovi svjedoci u svijetu u 
kojem živimo. Svjedoci riječima i djelima, jer Isusa ne smijemo dočekati praznih 
ruku. Za svoja lutanja, nedosljednosti u vjerničkom životu, propuste i grijehe pred 
Bogom se iskreno pokajmo i zamolimo njegovo smilovanje. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Jesam li svjestan poziva na budnost na početku Došašća i kako sam se za njega 
pripremio? 
Vrijeme Došašća i Božića, prilika da se samo izvanjski pripremimo a da nam 
nutrina ostane prazna ili doista želimo doživjeti susret s Bogom koji nam dolazi? 

 
 



 
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
Od 04. do 10. prosinca 2017. 

 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

04.12. 
Sv. Barbara 
Ponedjeljak 

06:00 + Anton Guštin; Bara Rendulić 

05.12. 
Krispina, Saba 
Utorak 

06:00 
18:00 

+ Ob. Staroveški; Bara Brezović 
+ Ana Vlahović 

06.12. 
Sv. Nikola, bisk. 
Srijeda 

06:00 + ob. Katana 

07.12. 
Sv. Ambrozije 
Četvrtak 

06:00 
18:00 

 

+ Rajka i Marko Matešić 
+Josip Marković, Marija i Rafael 
Marohnić, misa za sve pčelare 

08.12. 
Bezgrešno 
Začeće BDM 
Petak 

06:00 
18:00 

 

+ na nakanu 
+ Marija i Stjepan Gabrek; Hrvoje 

Piščević; Stjepan Kirinčić 

09.12. 
Habakuk, prorok 
Subota 

06:00 
11:00 

 

- Barka Mažar 
-krštenje: Pia Petrović, Karlo 

Mihalić 

10.12. 
Druga nedjelja 
došašća 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 
 
 

10:30 
18:00 

+ Stjepan Lovrić; Željko, Josip i 
Magda Štefanac; Marko, Dragica, 

Pero i Drago Fanjak; Željko 
Drakšić; Marija Lipovac i ob. 

Krupnicki; Nikola Canjar; Mijo i 
Ivana Mažuran 

- župna sveta misa;   
+ Marija i Mile Josipović 

 

Sveta Eulalija iz Merida 
Ona je sasvim sigurno najčuvenija španjolska svetica. Njezina se smrt navodno odigrala 
dok je djevojčica imala svega dvanaest godina, u Španjolskom gradu Merida, za vrijeme 
Dioklecijanova progonstva, u zimi . godine. Sveta Eulalija potječe iz aristokratske 
obitelji u Meridi u rimskoj provinciji Hispaniji. Rođena je u kršćanskoj obitelji. Eulaliju su 
roditelji sakrili u kući koja se nalazila daleko od grada, a time i od progona.  No, djevojčica 
je, stamena u vjeri, pobjegla od kuće, i to bosonoga, preko zaleđenog polja, stigla do 
grada i pojavila se na sudu, gdje je izgovorila samo jednu jedinu riječ: "Credo" (=Vjerujem). 
Progoniteljima je ta riječ zazvučala poput kletve. Nakon što su je dugo mučili i stravično 
izmrcvarili, položili su je na posudu za žeravu. Podnijela je hrabro mučeništvo, sama se 
uspela na lomaču. Predaja prenosi kako su na mjestu gdje je sahranjena procvjetali bijeli 
cvjetovi, i to usred zime. Ime je grčkoga podrijetla, a znači „rječita žena, dobra govornica“ 
 

 
 

Molitva za Sinodu 
 Bože, svemogući i dobri Oče! 
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova, da bismo bili tvoj sveti narod. Otvori nam srce nadi 
i milosti Sinode kao tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma naše svete 
Zagrebačke Crkve, da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi koja prihvaća, oprašta i 
spašava. 
 
Gospodine Isuse, Dobri pastiru! 
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake. Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode, kao 
put novoga navještaja Radosne vijesti. Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad za 
tvojom riječju i da je svjedoče životom, preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva. 
 
Duše Sveti, dare Ljubavi! 
Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri. U srcima svih vjernika, pobudi 
iskrenu želju za solidarnošću, kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi. 
Podari nam snagu svjedočenja; budi zalog našega jedinstva, izvor utjehe i nade te 
sigurnost prepoznavanja istine! 
 
Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve! 
U zajedništvu sa svetima koji su nosili Evanđelje u hrvatskoj Domovini, prati naše korake, 
da bismo zajedno živjeli događaj Sinode kao dar nove Pedesetnice kako bi svaka 
kršćanska zajednica postala kvascem čovječnijega društva. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
Amen. 
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