
D R U G A    N E D J E L J A      D O Š A Š Ć A  
9. prosinca 2018. 

Tjedni kalendar i misne nakane 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

10.12. PON 
 

Mauro 
15:30 

19  

Župna crkva: spr. misa 
BIBLIJSKO-LITURGIJSKA SKUPINA 
ZA VJEROUČENIKE 

11.12. UTO 

 
 
 
 
 
 

Sv. Damaz I. 

6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

17:45 
 

19 
 

Župna crkva: Misa zornica 
+ Na nakanu ob. Vuletić 
+ Dragutin Straga 
+ Stjepan Franković g 
+ Franjo Cigrovski g 
+ Slavica Obradović 40. dan 
+ Ivan Greblički 
+ Ana Bižić 
+ Josip Franceković, 8.dan 
ISPOVIJED BOLESNIH VJERNIKA U 
STRMCU 
DRUGI SUSRET S RODITELJIMA 
PRVOPRIČESNIKA 
DRUGI SUSRET S RODITELJIMA 
POTVRĐENIKA 

12.12. SRI BDM Guadalupska 

6:00 
 

9 
  

Strmec: Misa zornica 
+ Milka i Lovro Markez ob 
ISPOVIJED BOLESNIH VJERNIKA U 
OREŠJU, SVETONEDELJSKOM 
BREGU, SVETOJ NEDELJI I BREZJU 

13.12. ČET 
Sv. Lucija, dj. i 

mč. 

6:00 
 

9 
 

18 

Župna crkva: Misa zornica 
+ Vatroslava i Dragutin Markez 
ISPOVIJED BOLESNIH VJERNIKA U 
JAGNJIĆ DOLU I MALOJ GORICI 
BIBLIJSKO-LITURGIJSKA SKUPINA 

14.12. PET 

 
 

Sv. Ivan od Križa, 
prez. i crkv. nauč. 

6:00 
 
 
 
 
 
 

Strmec: Misa zornica 
Na nakanu Svetog Oca 
Za dobročinitelje samostana 
+ Juraj Kleščić g i ob 
+ Dragutin st i ml, Julijana i Marija 
Lastovčić 
+ Pavao Zlodi g 

15.12. SUB 
 
 
 

6:00 
 

6:30 

Župna crkva: Misa zornica 
+ Vlado Cvetković, 40. dan 
Susret Schönstattske zajednice 



Drinske mučenice 12 
15:30 
16:20  

17 
17 

 

MINISTRANTI 
DJEČJI ZBOR 
ZBOR MLADIH 
SUSRET MLADIH 
ADVENT U SVETOJ NEDELJI: 
paljenje treće adventske svijeće i 
vjerničko zajedništvo: ispred crkve i 
pastoralnog centra 

 
16.12. 

 

 
NED 

 

TREĆA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

 
NEDJELJA 
CARITASA 

 
VELIKA 

DEVETNICA 
PRESVETOM 

TROJSTVU 

8 
 

9:30 
10:20 

 
 

11 
 

11 
 

11 
 
 
 

Župna crkva: Euharistija + Ilija i 
Dragan Ivanković, Slava Spajić 
Strmec: Euharistija  
DRUGI SUSRET S RODITELJIMA 
DRUGIH I  SEDMIH RAZREDA – 
katehetska dvorana 
Župna crkva: Euharistija  
Za župnu zajednicu  
UVOĐENJE U SLUŽBU NOVIH 
MINISTRANATA 
Krštenje: Lucija  
Molitva za paljenje treće adventske 
svijeće 
Župni caritas: krafne i igračke 

 
ŽUPNE OBAVIJESTI od 10. do 16. prosinca 2018. 

-Crkva u ovom tjednu slavi:  
Sv. Lucija - u četvrtak; Sv. Ivan od Križa - u petak.  
Liturgija kvatri – u subotu.  
Sljedeća nedjelja je treća došašća – Nedjelja Caritasa. 
 
-DRUGI KATEHETSKI SUSRET S RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA: u utorak u 
17:45 sati.  
 
-DRUGI KATEHETSKI SUSRET S RODITELJIMA KRIZMANIKA: u utorak u 19 sati.  
Na susret pozivamo bar jednog roditelja.  
 
-DRUGI KATEHETSKI SUSRET S RODITELJIMA VJEROUČENIKA DRUGIH I 
SEDMIH RAZREDA: u nedjelju, 16. 12. u 10:20 sati u katehetskoj dvorani.  
 
-BIBLIJSKO - LITURGIJSKA SKUPINA: susret za služitelje Pričesti i Božje Riječi, 
članove zborova i ostale zainteresirane vjernike - u četvrtak u 18 sati. Na susret 
pozivamo sve koji žele produbiti liturgijsko i biblijsko znanje. 
 



-ADVENT U ŽUPI PRESVETOG TROJSTVA - MOLITVA I PALJENJE TREĆE 
ADVENTSKE SVIJEĆE I VJERNIČKO ZAJEDNIŠTVO: u subotu u 17 sati ispred 
crkve i pastoralnog centra uz novoizrađenu drvenu kućicu, vatru i domjenak 
(kućicu su izradili Dražen Bijelić, Igor Kupres i Franjo Palčić).  
 
-SUSRET MLADIH (srednjoškolaca, studenata i radničke mladeži): u subotu u 17 
sati. 
 
-RANOJUTARNJE SVETE MISE „MISE ZORNICE“: u došašću su mise zornice u 6 
sati. Utorkom, četvrtkom i subotom u župnoj crkvi, a srijedom i petkom u 
Strmcu.  
 
-PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA SVETU POTVRDU 2019. ŽUPNOJ ZAJEDNICI: 
u nedjelju, 9. prosinca u 11 sati. Na predstavljanje dolaze kandidati u pratnji 
roditelja, braće i sestara.  
 
-SUSRET SCHÖNSTATTSKE ZAJEDNICE I PREDMOLITELJICA U ŽUPI: u subotu 
nakon mise zornice.  
 
-UVOĐENJE U MINISTRANTSKU SLUŽBU NOVIH MINISTRANATA: u nedjelju, 
16. prosinca u misi u 11 sati. 
 
-POSJET, ISPOVIJED I SVETA PRIČEST BOLESNIM I NEMOĆNIM VJERNICIMA:  
Župnik će u utorak od 9 sati posjećivati bolesne i nemoćne župljane u naselju 
Strmec.  
U srijedu će posjećivati u naseljima Orešje, Sveta Nedelja, Svetonedeljski Breg i  
Brezje.  
U četvrtak će posjećivati u naseljima Jagnjić Dol i Mala Gorica.  
Bolesnike koje možete dovesti u crkvu, svećenik će prije svete mise ispovijediti 
u sakristiji.   
 
-UPIS MISNIH NAKANA DO KRAJA LIPNJA 2019. GODINE: započeo je 4. 
prosinca.  
Misne nakane se upisuju u župnom uredu u redovno vrijeme. 
Prilog za misu možete darovati prigodom upisa. 
Mise na zajedničke nakane slave se utorkom i petkom. Tih dana misnu nakanu 
možete upisati prije sv. mise.  
 



-BIBLIJSKO-LITURIJSKA SKUPINA ZA VJEROUČENIKE OSNOVNE ŠKOLE: 
ponedjeljkom u 19 sati. Ova skupina je također nadoknada za kateheze prošle 
godine vjeronaučne godine.   
 
-ŽUPNA KATEHEZA za vjeroučenike drugih, trećih, sedmih i osmih razreda 
održava se po objavljenom rasporedu.  
-Pozivamo vjeroučenike 1., 4., 5., i 6. razreda neka se uključe u liturgijsku 
skupinu, dječji zbor ili ministrantsku zajednicu.  
 
-ŽUPNI ZBOR: proba pjevanja četvrtkom u 20 sati. 
-DJEČJI ZBOR „SVETONEDELJSKI ANĐELI“: probe pjevanja subotom u 15:30 
sati.  
-ZBOR MLADIH: probe pjevanja subotom u 16:20 sati. 
-MINISTRANTI: subotom u 12 sati.  
 
-PRIJAVA ZA MINISTRANTSKU ZAJEDNICU: pozivamo djecu i mlade koji se žele 
uključiti u ministrantsku zajednicu da se prijave. 
 
-DJEČJI ZBOR „SVETONEDELJSKI ANĐELI“: nastavljamo s okupljanjem djece i 
probama zbora subotom u 15:30 sati. Skupina je namijenjena djeci od 
predškolske dobi do sedmog razreda. Vjeroučenici koji su članovi zbora ili 
ministrantske zajednice imaju svoju skupinu te ne trebaju polaziti katehetsku 
skupinu s ostalim vjeroučenicima njihovog razreda (ovo vrijedi za 1., 2., 4., 5., 6 
i 7. razrede).   
 
-RADOVI NA KAPELI SV. ROKA I KURIJI ŽUPNOG DVORA: radovi koji su započeli 
5. rujna, nastavljaju se sljedeći tjedan.  
 
-Zahvaljujemo darovateljima obiteljskog dara za radove u Župi.  
 
-Vjerski tisak: GK, Mak, katolički kalendari - poslužite se! 
 
-PRIJAVA ZA POSJET SVEĆENIKA I BLAGOSLOV OBITELJI te UPIS U ŽUPNU 
KARTOTEKU:  molimo vjerničke obitelji koje do sada nisu primale svećenika ili 
su novodoseljene na području naše Župe, da se prijave u župni ured zbog upisa 
u kartoteku Župe i posjeta svećenika i blagoslova obitelji. Isto vrijedi i za 
podstanare koji žive na području Župe.  
 

ODBOR ŽUPNOG CARITASA 
 



-BOŽIĆNA PŠENICA I ČESTITKE: danas, u nedjelju, 9. prosinca.  
 
-DARUJMO S LJUBAVLJU: molimo djecu i vjeroučenike da do 8. prosinca 
prikupe slatkiše i ostalo što je prikladno za djecu. Druge nedjelje došašća, 9. 
prosinca prikupljene slatkiše i ostalo djeca neka donesu u crkvu i stave u 
ZAJEDNIČKU KUTIJU LJUBAVI koja će se nalaziti ispred oltara. Slatkiše ćemo 
darovati potrebnoj djeci.  
 
-POMOZIMO POTREBNIM ŽUPLJANIMA - ADVENTSKA AKCIJA ŽUPNOG 
CARITASA: prehrambenim namirnicama, higijenskim potrepštinama ili 
novčanim darom pomognite one koji su u potrebi. Svoj dar možete donijeti u 
uredovno vrijeme u župni ured ili u crkvu. Akcija traje do 18. prosinca. 
 
-NEDJELJA CARITASA obilježava se treće nedjelje Došašća (16. prosinca), uvijek 
iznova potiče vjernike na obnovu vjere i djelotvornu ljubav – Caritas. Dok 
radosni čekamo rođenje Sina Božjega, želimo molitvama i djelima pokazati 
djelotvornu ljubav potrebnima o kojima skrbe Nadbiskupijski Caritas i župni 
Caritas. Kolekta i darovi idu za nadbiskupijski i župni Caritas. 
Djeca će kutijicu sa sakupljenim prilogom za potrebne donijeti ispred oltara u 
zajedničku kutiju ljubavi.  
Članovi Odbora će ponuditi krafne i igračke za djecu.  
 
-Odbor Župnog caritasa poslije sv. mise poziva na kavu, čaj… 

 
STRMEC 

-Klanjanje pred Presvetim: u petak u 17 sati. 
 

NAJAVLJUJEMO 
 
-BOŽIĆNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI: u četvrtak, 20. prosinca. U župnoj crkvi u 
17:40 sati pokorničko bogoslužje i ispovijed. U Strmcu u 19 sati pokorničko 
bogoslužje i ispovijed. 
 
-BOŽIĆNI KONCERT „VENITE ADOREMUS“: u nedjelju, 23. prosinca u 18 sati u 
župnoj crkvi.  
 
-PRIVILEGIRANI DANI DOŠAŠĆA: od 17. prosinca.  
 

ŽUPNI CARITAS: 
-BOŽIĆNI KOLAČI: u nedjelju, 23. prosinca.  



 
SVETE MISE U BOŽIĆNOM VREMENU 

-BADNJA VEČER – 24.12. 
-18:30 sati – bdjenje – božićni program i misa u župnoj crkvi za djecu i roditelje 
-19:30 sati – bdjenje – božićni program u Strmcu za djecu 
-20 sati - misa u Strmcu za djecu i roditelje 
-22 sata – misa u kapeli sv. Marije Magdalene 
-23:30 sati – bdjenje – božićni program u župnoj crkvi 
-24 sata -  župna crkva: misa polnoćka 
 
- ROĐENJE GOSPODINOVO, SVETKOVINA s osminom, utorak, 25.12. 

8:00 sati  – župna crkva: sveta misa 
9:30  sati  - Strmec: sveta misa 
11:00 sati  - župna crkva: župna misa 
 

-SV. STJEPAN PRVOMUČENIK, blagdan – srijeda, 26.12. Sv. mise u 8:00 (župna 
crkva)   9:30 (Strmec)  11:00 (župna crkva). 
Započinje posjet i blagoslov vjerničkih obiteljima.  
-SV. IVAN, apostol i evanđelist, blagdan – u četvrtak, misa u župnoj crkvi u 7:30 
sati. 
-Nevina dječica- u petak, misa u Strmcu u 7:30 sati.  
-SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA, blagdan – nedjelja, 30.12. (Stara godina). 
Sv. mise u 8:00 (župna crkva)   9:30 (Strmec)  11:00 (župna crkva). BLAGOSLOV 
DJECE u 11 sati.  
MISA ZAHVALNICA – ponedjeljak, 31.12. u 17:30 sati.  
-SV. MARIJA BOGORODICA, svetkovina – NOVA GODINA: utorak, 1.1. – sv. 
mise u 9:30 sati u Strmcu, u 11 sati u župnoj crkvi (u 8 sati nema sv. mise).  
-Svete mise svagdanima do 26. siječnja slave se ujutro u 7:30 sati.  
-BOŽIĆNI KONCERT u župnoj crkvi, subota, 5. siječnja u 18 sati. 
-BOGOJAVLJENJE, svetkovina – u nedjelju, 6.1. Sv. mise u 8:00 (župna crkva)   
9:30 (Strmec)  11:00 (župna crkva). U svim misama bit će BLAGOSLOV 
TRIKRALJEVSKE VODE.  
-KRŠTENJE GOSPODINOVO, blagdan, nedjelja, 13.1. – završetak božićnog 
vremena. Nakon mise u 11 sati bit će BLAGOSLOV ŽUPNIH PROSTORIJA 
 
-PRIJAVA ZA POSJET SVEĆENIKA I BLAGOSLOV OBITELJI te UPIS U ŽUPNU 
KARTOTEKU:  molimo vjerničke obitelji koje do sada nisu primale svećenika ili 
su novodoseljene na području naše Župe, da se prijave u župni ured zbog upisa 
u kartoteku Župe i posjeta svećenika i blagoslova obitelji. Isto vrijedi i za 
podstanare koji žive na području Župe.  
 


