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Raspored euharistijskih slavlja i 

tjedni kalendar (29.XI.–6.XII.2015.g.) 

Pon, 

30. 

Andrija apostol 

12.00 Na nakanu  

Uto,

01. 

Natalija, Božena 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1. Vlado Vokal, Filomena 

Soldo, Ivan, Slavica i Dario 

Peteš   2. Marica i Pero 

Palavra  3.Marko i Darko 

Delić    4. Tregner Marija, 

Ana, Vilim i Jaroslav 

Sri, 

02. 

Bibijana, Živka 

06.00 Ivančok Martin i Funtak 
Drago 

Čet, 

03. 

Franjo Ksaverski 

18.00 Zajednička sv. Misa – VZ 
1.Šarić Ivan i Manda, 

Petričević Ivo i Drago, Jukić 

Marija i Duše u čistilištu 2. 

Krčma Blaženka 

Pet, 

04. 

Barbara, Ivan Damašćanski 

18.00 Zajednička sv. Misa – GP 
1.Josip i Barbara Biljan 

2.Josip Kubišta i Božena 

Kolaček  3.Ob. Žulec Đuro i 

ob. Varga  4.Nikola i Matija 

Krajačić    5.Ob. Ivanković, 

Anđelić, Čujić, Gavranić, 

Kevrić i Marčevski  

Sub, 

05. 

Saba, Krispina 

06.00 
09.30 

Na nakanu – zor nica 
Na nakanu - Lončarica 

Ned, 

06. 
2. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

08.30 

09.45 

Andl Danica 

 Bardić Žana, ob. Štefan, 

Tomac i Kocijan - VZ 

11.00 Župno Euharistijsko 

slavlje 

Župne obavijesti: 

1. Danas započinje liturgijsko vrijeme 

Došašća, a s njim i nova crkvena 

godina. Imajmo na pameti da je vrijeme 

Došašća vrijeme bliže i ozbiljnije 

priprave na blagdan Rođenja 

Gospodnjega – Božića. Došašće je 

vrijeme molitve, razmišljanja, pokore 

i duhovne obnove. Došašće je osobito 

vrijeme koje nam je Crkva odredila da 

bi svoju pažnju mogli usmjeriti na 

darove koje nam donosi Božansko 

dijete, da bi 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. 

2. Zahvaljujem Vam na svakom 

Vašem daru za naše crkve. 

Očekujemo nastavak radova ( zbog ne 

dobivanja novca koji su obećani od 

državnih vlasti u veljači 2016.) na 

obnovi unutrašnjosti crkve u GP,a 

radovi na izradi zvona za VZ su 

gotovi. Zvona zvone, a naša je 

obaveza da namirimo još 13.800 

kuna. Hvala na  vašoj pomoći.  
3. Sutra u ponedjeljak biti će korona 

svećenika našeg dekanata i susret sa 

našim biskupom Huzjakom. Misa će 

biti u 12 sati u našoj župnoj crkvi pa 

vas pozivam da bude što više ljudi.  

4. Vjeronauk za krizmanike u GP biti 

će u nedjelju u 10.15, a za krizmanike 

iz VZ vjeronauk je u četvrtak iza mise 

u 18, a za prvopričesnike u subotu u 

10.15. Molio bih da se redovito dolazi 

na priprave za sakramente i da dolaze 

na sv. Misu nedjeljom u 11 sati.  

5. U petak je prvi petak u mjesecu. 

Mogućnost za ispovijed od 17.15. 

6. U subotu je dan proglašenja naše 

biskupije. Misa je u katedrali u 18. 

7. Kroz vrijeme došašća biti će 

zornice u crkvi sv. Josipa srijedom i 

subotom u 6.00. 

8. Ispovijed u Lončarici u domu u 9 

sati, a iza toga sv. Misa. 

 

Sretnu i radosnu nedjelju i puno 

Božjeg blagoslova želi Vam vlč. 

Većeslav i ss. Milosrdnice! 
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Godina V. – broj 01. 
29. studeni 2015. 
IZDAJU: ŽUPNI UREDI 

SV. JOSIPA – GRUBIŠNO 

POLJE I SVIH SVETIH – 

V. I M. ZDENCI 

TEL/FAX:  043/ 485 – 

261 

MOB: 098/ 433 - 921 

 

Svemogući Bože, 

mi s vjerom iščekujemo  

Kristov dolazak.  

Udijeli, molimo te,  

da mu idemo ususret  

pravednim životom  

te nas, kad dođe,  

postavi sebi s desne  

i uvedi u kraljevstvo nebesko. 

Po Gospodinu … 
 

zborna molitva 

 

VIDJETI PREKO OBZORA 

 

Pošto je dugo vremena 

proveo kod Papuanaca na 

Novoj Gvineji, neki je 

protestantski misionar 

odlučio prevesti Bibliju na 

urođenički jezik. No, naišao 

je na poteškoću: nije mogao 

naći odgovarajuću riječ za 

nadu. Dugo je tražio pravu 

riječ... 

 

A onda se dogodila 

nesreća. Umrlo mu je 

novorođeno dijete. Neki 

mladi Papuanac promatrao je 

kako otac pokapa svoje dijete 

i čudio se: "Pa ti uopće ne 

plačeš!" Misionar mu 

odgovori: "Zašto? Pa mi 

ćemo se opet vidjeti. Naše je 

dijete otišlo k Bogu". Mladić 

onda kaže sam za sebe: "Da, 

čuo da vi kršćani vidite preko 

obzora." 

 

Vidjeti preko obzora... 

Sada je misionar znao kako 

će prevesti riječ nada. 

 

 



DAN GOSPODNJI                liturgijsko-pastoralni listić 

 

 Biblijska čitanja 

Prvo čitanje:Jr 33, 14-16 

Čitanje Knjige proroka Jeremije 

»Evo, dolaze dani – govori Gospodin 
– kad ću ispuniti dobro obećanje što 
ga dadoh domu Izraelovu i domu 
Judinu: U one dane i u vrijeme ono 
učinit ću da nikne Davidu izdanak 
pravedni; on će činiti pravo i pravicu 
u zemlji. U one dane Judeja će biti 
spašena, Jeruzalem će živjeti 
spokojno. A grad će se zvati: 
Gospodin – Pravda naša.« Riječ 
Gospodnja. 

Drugo čitanje: 1Sol 3, 12 – 4, 2 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla 
apostola Solunjanima 

Braćo: Dao vam Gospodin te jedni 
prema drugima i prema svima rasli i 
obilovali ljubavlju kakva je i naša 
prema vama. Učvrstio vam srca da 
budu besprijekorno sveta pred 
Bogom i Ocem našim o dolasku 
Gospodina našega Isusa i svih svetih 
njegovih s njime. Uostalom, braćo, 
molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu 
Isusu: primili ste od nas kako treba 
da živite da biste ugodili Bogu. Vi 
tako i živite pa sve više napredujete! 
Ta znate koje smo vam zapovijedi 
dali u Gospodinu Isusu. Riječ 
Gospodnja. 

Evanđelje: Lk 21, 25-28.34-36 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

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.« 

Riječ Gospodnja. 
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Ovom nedjeljom započinje Došašće, 
neposredna priprava za Božić. Kroz 
četiri nedjelje spominjat ćemo se 
kako su ljudi prije Krista očekivali 
njegov dolazak, a mi sami ćemo se 
pripravljati da ovog Božića 
postanemo što više ostvarenje Krista 
živeći u uzajamnoj ljubavi i 
ostvarajući čovječniji svijet. Tako se 
ujedno pripravljamo na konačni 
Kristov dolazak, a to je naša 
budućnost – da ljubav i pravda 
zagospodare svijetom. To je 
nemoguće bez našeg zalaganja. 
Nadahnuće nam daje Kristova 
poruka, a snagu primamo od njegova 
Duha. Ako pođemo od slike Došašća 
koju je stvorilo suvremeno 
potrošačko društvo, evanđelje prve 
nedjelje Došašća može nas ostaviti 
zbunjenima. Može li slika Došašća 
koju je stvorio potrošački stil života 
pomoći da razumijemo biblijsku 
poruku ili je možda zamagljuje? Bit 
ćemo nešto bliži odgovoru ako 
postavimo još izravnije pitanje: Što bi 
se dogodilo  kad  bismo  24.  
prosinca  čuli  nebesku  poruku  da  
sutradan,  25.  prosinca, nećemo 
slaviti Božić već ugledati Sina 
Čovječjeg gdje dolazi u oblaku s 
velikom moći i slavom? Bi li se u tom 
slučaju naša radost Došašća 
pretvorila u još veću radost susreta 
za koji smo živjeli ili bismo ostali 
zaprepašteni, zbunjeni i puni straha 
zbog neizvjesnosti oko ishoda 
našega konačnog suda? To su 
stvarna pitanja koja vrijeme Došašća 
stavlja pred nas, a sve drugo je naša 
ljudska tvorevina koja nam priječi 
pogled na bitno. Poučavajući učenike 
kako će spremno ići ususret svom 
konačnom susretu s njime, Isus 
nedvosmisleno upozorava na lažnu 
sigurnost života: «Pazite na se da 
vam srca ne otežaju u proždrljivosti, 
pijanstvu i u životnim brigama te nas 
iznenada ne zatekne onaj Dan.» U 

svjetlu tih riječi Došašće je za sve 
nas u prvom redu pitanje 
dosljednosti naše vjere. Ponajprije 
moramo se ozbiljno zapitati: Koliko 
mi doista vjerujemo da je Bog u 
Isusovu povijesnom dolasku 
ispunio «svoje dobro obećanje», 
kako kaže prorok Jeremija, i time 
dao novi smisao čovjekovu životu? 
Drugo, vjerujemo li čvrsto da će 
Isus, čije rođenje iz godine u 
godinu slavimo, na kraju vremena 
doista doći kao proslavljeni Sin 
Čovječji koji će suditi svijetu? 
Treće, za nas najkonkretnije pitanje: 
kako živimo u vremenu koje nam je 
darovano u ovom životu, idemo li 
spremno i radosno ususret tom 
dolasku? U traženju odgovora na to 
pitanje može nam dobro doći savjet 
koji apostol Pavao daje svojim 
vjernicima da «jedni prema drugima 
i svima obiluju u ljubavi». Ako Bog 
dolazi radi čovjekova spasenja, 
onda i čovjek mora radi Boga živjeti 
budno i ne dati se zarobiti 
prolaznim, a pogotovo ne ničim 
lošim. Ako se Bog u Isusu dariva 
nama, onda i naš život mora biti u 
znaku uzvraćene ljubavi prema 
Bogu, ali i prema drugome čovjeku. 
Ova prva nedjelja Došašća neka u 
nama probudi pravu vjeru u Onoga 
koji dolazi spasiti čovjeka. Tu vjeru 
svjedočimo svojom dobrotom, 
iskrenom molitvom, misama  
zornicama,  iskrenim  kajanjem  za  
grijehe  i  zahvalom  za  svaku  
primljenu milost. 

 


