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NEDJELJNA ČITANJA 
Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  

 

Blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa prigoda je da se preispita obiteljski status 
i svoje stanje, ali i poticaj da se sve više suobličuju ovoj model obitelji koja je Božji 
dar svim vjernicima i njihovim obiteljima u kojoj mogu i trebaju tražiti pomoć i za-
govor za svoj život. Sveta obitelj svjedoči o potrebi da se zajedništvo muškarca i že-
ne pretvori upravo u obitelj, zajednicu koja se nadahnjuje na Božjem idealu. U istin-
skoj obitelji događa se zajedništvo u kojem pojedinac pronalazi svoju čvrstu zaštitu, 
a društvo svoj temelj. Ne bi se smjelo dogoditi da pojedinci i društvo rade protiv ove 
zajednice, nego da rade na njezinu učvršćenju, kao što je i Bog radio cijelu povijest 
spasenja dok na posljetku nije poslao i svoga Sina da on bude konačni zaglavni ka-
men svake obitelji. Upravo zato Bog koji dolazi na zemlju nije htio biti bez obitelji. 
Stoga nam i njegov stav prema obitelji pomaže da izgradimo sukladno njegovu i 
svoj stav. Ako je Bog poštivao obitelj da ju je predvidio kao najprikladnije mjesto 
rađanja i odrastanja ljudskog života, onda je sasvim logično da se i ljudi potrude  
odgovoriti na taj plan i da svoje obitelji izgrađuju sukladno tom planu. Ako je Bog 
htio da i njegov Sin živi u ljudskoj obitelji, onda bi svaka obitelj po tome trebala pos-
tati svjesna svoje svetosti. Marija je kao čista djevica sebe Bogu posvetila kako bi mo-
gla primiti u svoje srce Božjeg Sina, te je njezino biće uistinu bilo posvećeno po Bož-
joj mjeri. A isto tako i sveti Josip pravednik, koji je iščekivao opravdanje svoga naro-
da snagom Božjom, potpuno se podložio Božjem planu, te je i sam bio čovjek po Bo-
žjoj mjeri, kako bi svoj dom stavio na raspolaganje Božjem Sinu. Stoga ako je obitelj 
neophodna ljudskom društvu, onda je sveta obitelj neophodan model svake obitelji 
koja želi izvršiti svoje obiteljsko poslanje i biti prava ljudska obitelj, što može biti 
samo ako dopusti da Bog bude utkan u obiteljski život. Molimo danas za sve vjerni-
čke obitelji da budu znak i svjedočanstvo u svijetu u kojemu živimo, da se najprije 
same suobličuju Svetoj obitelji, da grade svoju obitelj prema Božjoj mjeri. Neka dois-
ta budu svete obitelji prema mjeri i nadahnuću i svjedočanstvu koje im pruža Sveta 
obitelj, kako bi bile obitelji prema Božjoj, a ne prema ljudskoj mjeri. Neka dopuste da 
im graditelj bude sam Bog, koji je izabrao Mariju i Josipa za obitelj svome Sinu, kako 
bi mogle biti istinske čiste i zrele stvarnosti koje slušaju Boga, njegov glas i poticaje, 
te da bi, služeći Bogu, mogle preobražavati ovaj svijet odgajajući djecu u svom ozra-
čju po mjeri istinskog bogosinovstva.  

RASPORED  SVETIH  MISA  I  MISNIH  NAKANA 

30. prosinca 2019. —05.  siječnja 2020. 

30. pon 
Feliks  

(Lk 2,36-40) 
 
19.00  - zahvala za obitelj 

31. uto 
Sv. Silvestar 
(Iv 1,1-18) 

 
19.00   TE DEUM 

01. sri 
MARIJA  

BOGORODICA 

10.30 + Iva i Anto Rašić 
          ++ ob. Rašić i Tolić 

19.00 + Franjo Ilić (ml.) 

02. čet 
Sv. Bazilije Veliki 

i Grgur  
Nazijanski 

 
19.00  + Nada Mutak 

03. pet 
Ime Isusovo 
(Iv 1,29-34) 

 
19.00 + zajednička nakana 

04. sub 
Anđela 

(Iv 1,35-42) 
19.00 + Stjepan i Franjica Hustić 
          ++ ob. Hustić 

05. ned 
BOGOJAVLJA-

NJE- 
SV.TRI KRALJA   

07.30 + Janko i Julijana Podgajski 
          + Ana Kovačec 
09.00 + Alojzije, Anđela i Josip Bogadi 
           ++ ob. Bogadi 
10.30   Pro populo + Ivan Jurišić 
12.00 + Marko i Anto Kapular 
19.00 + Vjekoslava, Antun, Božica i    
           Franjo Vajdić 



ŽUPNE  OBAVIJESTI 

■ Protekle nedjelje za uređenje kripte prikupljeno je 4.025,00 kuna.  

Zahvaljujemo na Vašoj dobroti! 
 

■ U utorak, 31. prosinca, u 19.00 sati bit će Sv. misa zahvalnica za prote-

klu 2019. godinu. Dođimo zahvaliti Gospodinu za primljena dobročins-

tva u protekloj godini te čuti župnu statistiku za 2019. godinu. 
 

■ U utorak, 31. prosinca, iza večernje Sv. Mise bit će izložen Presveti    

Oltarski Sakrament koji će biti izložen do 01.00 sat.  Možete dočekati 

Novu godinu u Isusovom društvu u crkvi Sv. Ivana Krstitelja. 
 

■ U srijedu, 1. siječnja, na svetkovinu sv. Marije Bogorodice Sv. mise 

bit će u 10.30 i 19.00 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja. 
 

■ U četvrtak, 2. siječnja nastavljamo s blagoslovom obitelji. Raspored 

možete pronaći  u župnom listiću, na oglasnoj ploči, župnoj web i face 

stranici. 
 

■  U vremenu dok traje godišnji blagoslov obitelji, sv. Mise su navečer  

u 19.00 sati.  Nema jutarnjih sv. Misa.  
 

■ U petak, 3. siječnja, je prvi petak u mjesecu i prilika za sv. Ispovijed 

koja započinje u 18.30 sati.  
 

■ U subotu, 4. siječnja, u 20.00 sati, u crkvi sv. Ivana Krstitelja, održat 

će se ZVUČNIK u sklopu tradicionalnog božićnog koncerta našeg 

zbora mladih “STIJENE” i njihovih gostiju na temu „Da svi budu je-

dno“. Od srca vas pozivamo da se odazovete na koncert, pomognete 

radu našeg zbora i lijepo se zabavite u ovom  božićnom vremenu.  
 

■ U nedjelju, 5. siječnja,  u 17.00 sati bit će Služba riječi i blagoslov   

vode u župnoj crkvi sv. Petra apostola. 

 

BLAGOSLOV OBITELJI 

29. 12. 2019. 
NEDJELJA 

SVEĆENIK 1   A. Starčevića 1,3,5,7,9,11,13,15,17 

SVEĆENIK 2   Trg Žrtava Fašizma 2,3,4,5,6,13,14 

SVEĆENIK 3   Trg Žrtava Fašizma 8,15,16,17 

SVEĆENIK 4   A.B. Krčelića 

SVEĆENIK 5  D. Švajcara  1,3,7,9  

30. 12. 2019. 
PONEDJELJAK 

SVEĆENIK 1   
J. Malekovića DESNA, N. Kinka, R. Teofilovića, Z. Lozan-
čića, M. Gajšaka, F. Galijaševića, V. Prišćana, M. Brašić 

SVEĆENIK 2   J. Malekovića LIJEVA, J. Malekovića DESNA od broja 24 

SVEĆENIK 3   Obrubići, P. Lončara 2,4 

SVEĆENIK 4   H. Mladeži,  P. Lončara 1A, 1C  

SVEĆENIK 5  Mirka Račkog, S. Vraza, Otona Ivekovića 

31. 12. 2019. 
UTORAK 

SVEĆENIK 1   Pavla Lončara DESNO- od mosta , D. Rakovca 

SVEĆENIK 2   Pavla Lončara LIJEVO - od mosta, A. Mihanovića 

SVEĆENIK 3   
J. Jelačića DESNA do Intera, Fabekova, Zabočka,   

Klanječka 

SVEĆENIK 4   
J. Jelačića LIJEVA, J. Jelačića DESNA od Intera,  

Aleja Đ. Jelačića 

02. 01. 2020. 
ČETVRTAK 

SVEĆENIK 1   
I. Gregorića, R. Bosaka, Dolenjska, Pušćanska,  

Poljanička, Trakošćanska  

SVEĆENIK 2   
M.Gupca DESNO, Ivanečka DESNO, I. Svrača,  

F. Krajačića 1,3 

SVEĆENIK 3   
M.Gupca LIJEVO, Ivanečka LIJEVO, M. Fistrića,  

F. Krajačića 5,7,9 

SVEĆENIK 4   Pere Devčića, Zvonka Vinceka 

03. 01. 2020. 
PETAK 

SVEĆENIK 1   Sljemenska, Jakšina 

SVEĆENIK 2   Mokrička 

SVEĆENIK 3   Lužnička, V. Babukića,  I. Kukuljevića 

04. 01. 2020. 
SUBOTA 

SVEĆENIK 1   J. Račića, V. Bukovca 

SVEĆENIK 2   J. Kosića, Bistranska 

SVEĆENIK 3   V. Nazora 


