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01.12.2019. ● godina XI. ● broj 357. ● cijena: 1 kuna 

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

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

EvanĎelje:  Mt 24, 37 - 44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok s Došašćem započinjemo novu crkvenu 

godinu sjećamo se našeg glavnog smisla života: da 

budemo spremni i čekamo na zajednički dom s 

Gospodinom. Taj poziv može doći iznenada. No 

Gospodin želi biti naš prijatelj! Nudi nam svoje 

prijateljstvo još za vrijeme našeg ovozemaljskog 

života. Ovaj Matejev odlomak poziva na vjerničku 

budnost usred obavljanja redovnih ljudskih poslova. Bog uzima i ostavlja, ali 

na temelju spremnosti koju pokazuje svaki osobno za sebe. Tu budnost i 

spremnost ne mogu drugi umjesto nas poduzimati. Kako bismo na to bili 

spremni važno je vježbati oči svoje duše za prepoznavanje svakodnevnih 

Kristovih dolazaka. A dolazi nam u Crkvi, u sakramentima, u Bibliji, u 

našim bližnjima, supruzima, starcima i djeci, roĎenima i neroĎenima, 

prijateljima i neprijateljima, u slabima, siromašnima, bolesnima, 

progonjenima,  našim poslodavcima i zaposlenicima... Uzaludna je naša 

proslava Božića i očekivanje njegovog konačnog dolaska, ako u svom 

vremenu i prostoru nismo spremni za susret s Kristom. Moramo biti budni i 

pripravni da nam se ne bi dogodilo da ga ne prepoznamo. 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 
i subota: 06.15 h, ĉetvrtak: 06.15 i 
18,00 h 
 
*nedjelja: 08.00, 10.00 i 18.00 h 
 
 

 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   

utorak, srijeda i četvrtak: 
10,00 h – 12,00 h 

i svakoga dana neposredno nakon 
svete mise! 

Blagdanom ţupni ured ne radi! 
U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/ 

nazovite u svako doba! 

TEL./FAX: 053/ 753 - 332 

 

 

Poštovani ţupljani, lijepo vas 
molimo da nastojite svete mise 

naruĉivati (14 dana prije) 
svakoga dana iza svete mise u 
crkvi ili eventualno u ţupnom 

uredu u uredovno vrijeme. 
 

Kumulativne (skupne) mise su 
utorkom i ĉetvrtkom,  

a u sve ostale dane mogu biti 
samo dvije misne nakane. 

 

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. 

 

Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su 

u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad 

Noa uĎe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne doĎe potop i sve 

odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u 

polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna 

će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan 

Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži 

kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi 

budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. 

U petak, 06. 12. je blagdan Sv. 
Nikole, tom prigodom će i ove 
godine našu župu i katedralu 
„posjetiti Sv. Nikola“ i uručiti 
darove djeci naše župe od 2. 

god. života do 4. razreda 
osnovne škole. Pozivamo 
djecu župe Gospić da se 

odazovu ovoj prigodi. 
 

POČINJU MISE ZORNICE 
 

Susret s Isusom - najljepši je 

početak dana! 
 

Kao i svake godine, početkom 

došašća počinju i svete mise 

zornice. Posebna pobožnost gaji se 

kroz mise zornice u svim župama. 

U našoj župi tijekom došašća 

slavit ćemo misu zornicu  

u 6,15 sati 

 

Crkva nas poziva da se 

pripremimo za susret s Isusom 

Kristom. Naše srce je kuća u koju 

Isus želi doći i tu se nastaniti. 

„Neka Krist po vjeri stanuje u 

vašim srcima“, poručuje nam  

sv. Pavao. 

Molimo Boga da pravednim 

životom i dobrim djelima idemo u 

susret Kristu koji dolazi! 

Paljenje adventskih 
svijeća ispred Marte 

Vodarice biti će svake 
nedjelje iza veĉernje 

svete mise. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 
                                      
                                     
                                    
 

      
 
 

                                      
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

RASPORED SVETIH MISA 
od 02.12. do 08.12.2019. 

 

Ponedjeljak, 02.12.:  Svagdan 
06,15:                + Petar i Roža Balenović 
 
Utorak, 03.12.:  Sv. Franjo Ksaverski 
06,15:                + Marija i Ivan-Dujo Jurković, Nikola Marković 
                             Marija i Stjepan Prpić, Martin i Manda Biljanić 
 
Srijeda, 04.12.:  Svagdan 
06,15:                + Marijan Gačić, Katica, Andrija i Anica Rohaček 
                           
Ĉetvrtak, 05.12.:  Svagdan 
06,15:                + Ana, Milan i Mika Došen 

18,00: + Nina, Stipe, Jure i Ankica Zdunić i ++ iz ob., Joso, Roja i  

               Drago Buneta; + Mile i Božica Koić i ++ iz ob. i po nakani 

+ Luka, Branko i Martin Jovanović; + Nikola, Lucija i Boris Maras i +ob 

*IZA MISE EUHARISTIJSKO KLANJANJE* 

Petak, 06.12.: Sv. Nikola 
06,15: + Nikola Pađen; + Nikola Pavelić-Bambi; + Nikola Pejnović 

           + Pavao Rukavina; + Nikica Brkljačić; + Nikola i Matija Genda 

           + Nikola i Milan Alar i ++ iz ob.; + Nikola i Pepa Milković             

Subota, 07.12.:  Sv. Ambrozije 
06,15:               Po nakani 
 
Nedjelja, 08.12.: DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA 
08,00: + Milan i Marko Starčević i ++ iz ob.; + Mara, Tomo, Jure, Joso 

            i Nikola Pavičić, Kata i Ivica Šikić; + Lucija i Andrija Zdunić, 

            Lucija i Paul Asić i Nikola Jurčić; + Manda, Božo i Joso Nikšić 

        + Vlč. Marko Cvitković; + Lucija Šuper; + Miloš Kalimber, 21. dan 

             

10,00:        ŢUPNA MISA – za žive i ++ župljane     
Krštenje: Lana Vukelić(kći Milana i Petre Vukelić) 

 

18,00:           + Lucija i Frane Devčić 

                                                      

                       POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

PRVA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

Današnjom nedjeljom  
započinjemo i vrijeme Došašća, 

ili Adventa, i novu liturgijsku 
godinu. Adventska priprava 
među vjernicima i u Crkvi 

započela je u 4. stoljeću na 
Istoku, a od 7. stoljeća 

ustaljena je i na Zapadu. Prva 
nedjelja došašća najbliža je 

blagdanu Andrije Apostola koji 
se slavi 30. studenoga. Kako 

uči Crkva, kroz vrijeme 
došašća vjernici se pripravljaju 
na osobni susret s Kristom kroz 

liturgijska slavlja, molitvu, 
pokoru i odricanja. Vanjsko 

obilježje došašća je 
tradicionalni adventski vijenac 
od zimzelenih grančica s četiri 
voštane svijeće koji se stavlja 
na stol prve nedjelje adventa 
kad se zapali prva svijeća. 
Svake nedjelje upali se još 

jedna tako da do četvrte 
nedjelje gore sve četiri svijeće. 

"Došašće nam govori kako Gospodin 

dolazi radi nas i našega spasenja, a 

to znači kako bi nas oslobodio od 

grijeha, povratio nam svoje 

prijateljstvo, prosvijetlio nam um 

svojom svjetlošću i zapalio nam srce 

svojom ljubavlju." 

                           (sv. Ivan Pavao II.) 

 
SVETI NIKOLA 

 svetac djece i pomoraca 
Činio je čudesa. Poput Isusa smiruje 

uzburkano more i zato je zaštitnik 

mornara. Svojim blagoslovom 

ozdravlja dijete kojem je zapela 

riblja kost u grlu – nazivamo ga 

zaštitnikom djece. Nikola je volio sve 

ljude oko sebe čemu su ga naučili 

njegovi dobri roditelji koji nažalost 

brzo umiru i Nikola ostaje sam. 

Nikola nasljeĎuje njihovo bogatstvo, 

ali se nije uzoholio već uvijek ima 

srce za potrebite. Tako je pomagao 

siromašnom susjedu, ubacujući mu 

novce kroz prozor kako bi ovaj uspio 

udati kćeri. 


