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»Bdijte: ne znate kad će se domaćin vratiti. « 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 
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. 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 kojemu 
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. 
1. Vrijeme u kojem živimo, vrijeme neizvjesnosti i straha za sutra, potiče nas 
na budnost… 
2. Gospodin dolazi „danas“ meni i tebi, jesmo li ga spremni prepoznati i 
dočekati, najbolje će odgovoriti naš život, naša djela… 

 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 
svete 
mise 

Nakana 

 
30.11. 

Sv. Andrija 
apostol 
Ponedjeljak 

06:00 
 
18:00  

+ Marija i ob. Kovačić; na 
nakanu (Perhot) 
+Andrija i Dubravko Ivanić  

01.12. 
Naum 
Utorak 

06:00 
 
18:00 

+Ivan i Mira Rigljan, Jure 
Vukušić, Vinko Vujević 
+Željko Šnajdar  

02.12. 
Habakuk 
Srijeda 

06:00 
18:00  

+ Zdenka Pilčik 
+ nema nakane  

03.12. 
Sv. Franjo 
Ksaverski 
Četvrtak 

06:00 
18:00 

+ Nikola Orešković 
+nema nakane  

04.12. 
Sv. Barbara 
Prvi Petak 

06:00 
18:00 
 
 

+nema nakane 
+ na čast Presv. Srcu Isusovu 
za blagoslov obitelji; Vladimir 
Sever; Milan Stić  

05.12. 
Krispina 
Subota 

06:00 + Zora Sviličić  

06.12. 

Druga 
Nedjelja 
Došašća 
Nedjelja 

09:00 
 
10:30 
12:00 
17:00 
18:00 
 
 
 

+ Marica Fundurulić; ob. 
Paulić; Ivan i ob. Paulić 
+ pro populo; Vesna Posavec 
+ na nakanu 
+na nakanu 
+ Nikola i Slavko Štefanac; Ana 
i Nikola Novosel, Marko Car; 
Katica i Stjepan Hitrec, Magda 
Bartaković  



ŽUPNE OBAVIJESTI 
RASPORED: župna kateheza u vremenu posebnih uvjeta i propisanih mjera 
Dosadašnji raspored za prvopričesnike i krizmanike i njihove roditelje se 
obustavlja dok traju ove mjere. Za nastavak i početak istih biti ćete 
obavješteni. Hvala vam na razumijevanju, budimo zajedno u molitvi. 
Došašće 
Općenito je ljudsko iskustvo da se prije velikih događaja u ljudima smješta kao 
zasebna cjelina (kao događaj) iščekivanje do te mjere da je puno puta ljepše 
vrijeme čekanja od dočekanoga. Došašće – prema latinskome advent : ad-venire. 
Tako je sve što se dogodilo usmjereno prema budućnosti. Vrijeme došašća vodi nas 
prema Božiću i pomaže da ne promašimo ono bitno. Došašće potiče i sadrži u sebi 
nutarnju obnovu naroda. Mise zornice drže nas budnima, veći naglasak bi trebao 
biti na duhovnoj budnosti od one tjelesne. Kada je duh budan i tijelo je budno. 
Došašće je ponajprije radosno vrijeme, a činjenica da se ne pjeva Slava samo je 
pokazatelj želje da ona snažnije odjekne u svome izvorištu – u misi polnoćki. Čekati 
s najvećom budnošću – to je kršćanski život i to ne radi toga da ga Bog ne bi 
iznenadio, „zaskočio“, već da otvori prostor za Božji dar. Važni likovi kroz vrijeme 
došašća jesu Izaija, Ivan Krstitelj, Marija i Josip. 

 
• Dragi vjernici kao što znate da je broj sudionika na svetih misama ograničen 
na 25 osoba. Molim Vas za razumijevanje i zajedništvo, te na odgovornost i 
poštivanje svih mjera koje su dane kako bi se kroz ovo vrijeme pokušao smanjiti 
broj zaraženih te olakšati svima onima koji se bore za život svakoga čovjeka, to 
su naši liječnici i medicinske sestre i sve osoblje. Svaki dan kroz tjedan od 
ponedjeljka do petka biti će dvije svete mise, jedna ujutro zornica u 6 sati i 
navečer u 18 sati. Mise će biti preko televizije, radija i drugih medija, pa ih 
možemo pratiti od kuće, posebno stariji, bolesni i rizičniji. Ako nas dođe nešto 
više možemo biti vani tako da držimo razmak i poštujemo sve mjere.  U nedjelju 
06.12.2020. biti će pet svetih misa da se možemo rasporediti koliko je to moguće. 
Ići popisivati da se neki jave a drugi ne pa da ispadne nezadovoljstvo ili svađa 
nema smisla. Mise će biti kratke bez pjevanja tako da se može izdržati ako se 
bude i vani ispred crkve. Kalendari, jednolistni, dvanaest listni, džepni mogu se 
nabaviti u našoj crkvi kod stolića za tisak. 

 

Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice 
 
“U ovoj dramatičnoj situaciji, opterećenoj patnjom i tjeskobom koja muči 
cijeli svijet, utječemo se Tebi, Majko Božja i Majko naša, i tražimo utočište 
pod tvojom zaštitom. O Djevice Marijo, svrni svoje milostive oči na nas u ovoj 
pandemiji koronavirusa i utješi one koji su izgubljeni i ožalošćeni zbog smrti 
svojih najmilijih, ponekad sahranjenih na načine koji ranjavaju dušu. Budi 
oslonac onima koji su tjeskobno zabrinuti za oboljele osobe uz koje ne mogu 
biti zbog sprečavanja širenja zaraze. Učvrsti pouzdanje onih koji su u strahu 
od neizvjesne budućnosti i posljedica na gospodarstvo i rad. Majko Božja i 
Majko naša, moli za nas Boga, Oca milosrđa, da završi ova teška kušnja i da 
se vrati obzor nade i mira. Kao u Kani, posreduj kod svoga Božanskog Sina, 
moleći Ga da utješi obitelji oboljelih i preminulih te da u njihovo srce otvori 
pouzdanju. Zaštiti liječnike, bolničare, zdravstveno osoblje i volontere koji se 
tijekom ovog razdoblja izvanrednog stanja nalaze na prvoj crti, izlažući 
opasnosti vlastiti život kako bi spasili život drugih. Prati njihove herojske 
napore i daruj im snagu, dobrotu i zdravlje. Budi uz one koji dan i noć pomažu 
oboljelima i uz svećenike koji pastirskom brigom i evanđeoskom zauzetošću 
nastoje svakome pomoći i pružiti potporu. Sveta Djevice, prosvijetli um 
muškaraca i žena koji se bave znanošću kako bi pronašli ispravna rješenja za 
pobjedu nad ovim virusom. Podupri odgovorne za narod da mudro, brižno i 
velikodušno rade, pomažući onima kojima nedostaje najnužnije za 
preživljavanje i planirajući socijalna i ekonomska rješenja, dalekovidno i u 
duhu solidarnosti. Presveta Marijo, dotakni savjesti kako bi goleme svote 
novca uložene u naoružanje bile namijenjene za promicanje prikladnih 
istraživanja u svrhu sprečavanja sličnih katastrofa u budućnosti. Preljubljena 
Majko, potakni u svijetu veći osjećaj pripadnosti jednoj velikoj obitelji kako 
bismo, svjesni veze koja ujedinjuje sve, u duhu bratstva i solidarnosti pružali 
pomoć brojnima koji se nalaze u siromaštvu i bijedi. Podupri čvrstoću u vjeri, 
postojanost u služenju i ustrajnost u molitvi. O Marijo, tješiteljice žalosnih, 
zagrli svu svoju nevoljnu djecu i izmoli kod Boga da nas svojom svemoćnom 
rukom oslobodi ove strahovite epidemije, kako bi se život mogao nastaviti 
normalnim tokom i u miru. Utječemo se tebi, koja svijetliš na našem putu kao 
znak spasenja i nade, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Amen.” 


