
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                     
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

                                                                                                                                                                                    
 
                 

 
 

  
 
 

 

TJEDNI LISTIĆ ŢUPE NAVJEŠTENJA BDM 

 
 
 
                        

 

05.01.2020. ● godina XII. ● broj 362. ● cijena: 1 kuna 

GOSPIĆ ● Kaniška 1 ● telefon: 753 332● 
 e-adresa: crkva.nbdm@gmail.com       www.zupa-navjestenja-bdm.hr 

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU 

Evanđelje:  Iv 1, 1-18 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 Isus jest uosobljena Božja Riječ i Božja Mudrost. 

Svojim životom, riječima i djelima on uosobljuje 

Boga koji nam postaje blizak. Njemu više ne 

trebaju hramovi. On se nastanio ili bolje rečeno 
«ušatorio» meĎu nama. A mi smo po njemu 

postali Božji hramovi, Božja prebivališta. On nam 

daje moć da postanemo i budemo djeca Božja. 
Sam Bog, koji prebiva u nedostupnom svjetlu, tako se približio k nama da nam je 

postao Otac. A mi smo ušli u najintimnije srodstvo i zajedništvo s njime, te smo 

postali njegova svojina. Tu su korijeni čovjekova dostojanstva u svjetlu Božje 

Objave, u svjetlu EvanĎelja, u svijetlu Isusa Krista. To nije svijetlo koje su 
proizvele ljudske ruke, niti to svijetlo može ugasnuti. To je svjetlo koje nas 

rasvjetljava da upoznajemo smisao i svrhu svojega života; ono nam pokazuje put i 

istinski cilj koji nam je doseći. Ono nam poput svjetionika ili kompasa nepogrešivo 
pokazuje gdje su istinske vrjednote i vječno dobro. Unatoč tome, žalosna je Ivanova 

spoznaja da to svijetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka «k svojima doĎe ali 

njegovi ga ne primiše.» Samo onaj koji prihvati to Svijetlo i Božju mudrost, moći će 
i sam postati svijetlo i mudrost za druge. 

 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak: 8.00, 10.00 i 18.00 h  
*utorak, srijeda, ĉetvrtak, petak i 
subota: 07,00 h 
 
*nedjelja: 8.00, 10.00 i 18 h 
 
 

 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   

Kroz ovaj tjedan i za vrijeme 

blagoslova obitelji župni ured neće 

raditi. Ako trebate neki dokument ili 

slično, nazovite na telefon župnog 

ureda. 

U slučaju žurnosti /sprovod, bolesnik 

/ nazovite u svako doba! 

TEL: 053/ 753 - 332  
 

Sve novosti i dogaĊanja pratite 
 i na našoj web stranici 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 
i na facebook stranici ţupe. 

 

MOGUĆNOST ZA SVETU ISPOVIJED 
JE SVAKOG DANA POLA SATA 

PRIJE SVETE MISE. 

 Dragi župljani, ovo je okvirni 
raspored blagoslova kuća, a u 
slučaju kašnjenja dana, doći 

ćemo sutra dan. 

 
Raspored blagoslova obitelji – kuća  

u tjednu od 07. 01. – 09. 01. 2020. 
Utorak, 07.01. – Vrtlarska, Eugena Kumičića, Ivana Gojtana, Ţakana Broza, 

Mlinarska, popa Frana Biničkog, Park hrv.drag.dom. rata, 118. Brigade HV, 
Spec. Jedinice policije, 25. Satnije ZNG, Kneza Novaka, Lipovska, Lipe, 9. 
Brigade HV i Petra Krešimira IV. 

Srijeda, 08.01. – Brioni – Ljudevita Gaja, Grofa J. Draškovića, Antuna 
Mihanovića, Velebitska, Jure Turića, Jasikovačka, Vinkovačka, Lovinačka, 
Pakračka, Osječka, Splitska, Slunjska, Zadarska, Karlovačka i Kneza Lovre 
Milinkovića. 
Ĉetvrtak, 09.01. – Bilajska, Varaţdinska, Dubrovačka, Riječka, Ribnička, 

Senjska, Crikvenička, Vukovarska, Ţabica i Ţabička 

 

Blagoslov, po mogućnosti, okuplja obitelj. Na stolu je  križ ili Biblija, svijeća i 
blagoslovljena voda. Na svećenikov pozdrav:“Mir kući ovoj“, svi odgovaraju: 

„i onima koji u njoj prebivaju.“ 
Vrijeme blagoslova je od 9,00 do 19,00 sati. 

 

 
 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše 

u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što 

postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami 

svijetli i tama ga ne obuze.Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On 

dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne 

bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje 

prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po 

njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji 

vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od 

volje muževlje, nego - od Boga. 

Bogojavljenje je u neku ruku drugi 

Božić. Razlika je u tome što Božić 

naglašuje poniznost i skrivenost 

otajstva roĎenja Gospodnjega, dok 

Bogojavljenje želi biti razglašenje po 

cijelom svijetu toga Božanskog 

otajstva od strane Triju Kraljeva koji 

su došli sa istoka da vide Sina 

Božjega i da mu se poklone. Na taj 

način naznačuju da je on Spasitelj za 

sve ljude. 

mailto:crkva.nbdm@gmail.com
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/
http://www.zupa-navjestenja-bdm.hr/


. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                  
 
                                      
                                     
                                    
 

      
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

RASPORED SVETIH MISA 
od 06.01. do 12.01.2020. 

 

Ponedjeljak, 06.01.:  BOGOJAVLJENJE 
08,00:             + Biserka, Ivan i Pera Šnjarić 
 
10,00:   ŢUPNA MISA – za ţive i ++ ţupljane    
  
18,00:             + Katica Pezelj i Anka Rosandić i ++ iz ob. 
                       + Ante i Kata Milković 
Utorak, 07.01.:  Svagdan 
07,00:              Po nakani 
 
Srijeda, 08.01.:  Svagdan 
07,00:              Po nakani 
                         
Ĉetvrtak, 09.01.:  Svagdan 
07,00:              Po nakani 

 

Petak, 10.01.:  Svagdan 

07,00:              + Milka Butković i ++ iz ob. Butković i Maţuran 

 

Subota, 11.01.:  Svagdan 
07,00:              + Manja Kovačević 
 
Nedjelja, 12.01.: KRŠTENJE GOSPODINOVO 
08,00:               + Vlatko Glušac; + Antonija i Josip Pavičić 

                         + Nikola Balenović; + Mile Ojurović, 21. dan 

 

10,00:        ŢUPNA MISA – za ţive i ++ ţupljane     
                  
18,00:         Po nakani-na čast srca Isusova; + Joso Ţarković 

                   + Luka, Perica i Ana Uremović; + Tome i Ika Štimac 

                   + Ivanka, Nikola i Ţeljko Zorić; + Stjepan i Anica Kolak 

                   + Matija i Mate Zorić i ++ iz ob. Štimac 

                   + Ankica Matanić, 21. dan 

                                                                           

                       POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 
Svetkovinom krštenja Gospodnjega, završava 

božićno vrijeme. Kod krštenja na Jordanu ističe 

se i ljudsko i Božansko u Isusu Kristu: Isus se 

mogao krstiti samo kao čovjek, a sam Otac 

Nebeski potvrdio je za Isusa da je 

 njegov ljubljeni Sin. 

Slaveći blagdan Krštenja Gospodinova sjećamo 

se dolaska Isusa Krista na rijeku Jordan gdje ga 

je na početku njegova javnog djelovanja krstio 

sv. Ivan. To je čin koji nas poziva na obraćenje, 

na novi život i vjernost savezu koji je Bog 

sklopio sa svojim izabranim narodom. Isus Krist 

tim činom želi pokazati da nam je u svemu 

jednak osim u grijehu. Njegovim silaskom u 

vodu započinje novo doba čovječanstva 

 i novi život. 

Krštenje Isusovo pokazuje cilj njegova poslanja – 
kazati nama grešnicima, da nas Bog ljubi.  Danas 

je dan kad se prisjećamo našeg krštenja, naših 

odluka u vjeri da se krste naša djeca. I tako po 

krštenju postajemo ljudi koji su izabrani oko 

dobrih djela i koji bi trebali biti što revniji  

činiti dobra djela. 

RIJEČ TREBA POSTATI 

STVARNOST 
Riječ je više od onoga što kažeš  

i što zapišeš. 

Riječ je ono što si ti. 

I riječ bijaše u Boga 

i Bog bijaše riječ. 

I Riječ tijelom postade 

i nastani se meĎu nama. 
 

Isus je ta Riječ! 
 

Isus je Riječ, 

ne samo po onome 

što govori i čini 

nego prije svega po onome što 

jest. 

Isus je Riječ Božja, 

Riječ koja je postala tijelom i krvi, 

Božji odgovor 

na naša najdublja životna pitanja. 

Isus je Riječ za vjernike 

i nevjernike. 

Put, Istina i Život, 

Božja ljubav koja je 

postala čovjekom. 
 

Njega slušaj, 

a meni oprosti svaku riječ, 

jer sve je već davno rečeno. 
 

             Phil Bosmans 
 

“Prava ljubav brani čovjeku  

da ne dira tuĎih rana, 

osim ako ih ne misli izliječiti.” 

            J. J. Strossmayer 
 


