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Ivan je navjestitelj Mesije koga je prepoznao u 
Isusu Kristu, Sinu Božjemu i Sinu Marije uz 
Nazareta. Mi znamo da je to sam naš Otkupitelj 
i Spasitelj. On nas danas želi učiniti vatrenim 
kršćanima, svjedocima da je On već došao, da 
dolazi i da će doći. On želi danas nas utješiti i 
ohrabriti. I po nama danas želi druge podržati i 
poduprijeti na njihovu napornom putu prema 
Bogu spasenja, utjehe i vječnoga života. 
Ivan Krstitelj upućuje općeniti poziv svakome 

pojedincu u svoje vrijeme, ali i nama danas. Bio je u svijetu i osjećao 
je poteškoće svijeta, ali je uočio da preobražaj svijeta dolazi od Boga. 
Ljudi pokušavaju rješavati probleme sami prema svojim 
sposobnostima i tu čovjek osjeća nemoć. Ivan naviješta da čovjek 
treba pripraviti put, izravnati staze i brežuljke, tj. treba odbaciti grijeh 
kako bi se susreo sa svojim Bogom i Spasiteljem. Koliko god smo 
nedostojni Bog nam daje svoju ljubav i uzdiže nas iznad naših 
mogućnosti. Zato se svi mi trebamo trajno obraćati svjesni da je Bog 
u nama i s nama. Tako se naš odnos s Bogom ne temelji više na 
obdržavanju Zakona nego na prihvaćanju njegove ljubavi. 

Raspored sv. misa u ovom tjednu: 
*ponedjeljak, utorak, srijeda,  
 petak i subota u 06,15 h 
*ĉetvrtak u 06,15 h i 18,00 h 
 
*nedjelja:  8.00, 10.00 i 18.00 h 

 

Radno vrijeme župnog ureda:   
 utorak, srijeda i četvrtak: 

10,00 h – 12,00 h 
utorak i četvrtak 
16,30 h – 17,30 h 

U slučaju žurnosti /sprovod, 
bolesnik / nazovite u svako doba! 

TEL: 053/ 753 - 332  
FAX: 053/ 753 - 333 

 

»Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. 
Glas viĉe u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu 
staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao 
krst obraćenja na otpuštenje grijeha. »Nakon mene dolazi jaĉi 
od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje 
na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom 
Svetim.« 
 

Dragi župljani, 
 kako smo već najavili, planiramo do 

Božića postaviti LUSTER  
u našoj Katedrali. 

 U tom smislu, molim i vašu podršku i 
financijsku pomoć koliko tko već može 

prema svojim mogućnostima kako 
bismo zajednički ostvarili ovu ideju. 

Hvala Vam! 

Kroz cijelo vrijeme Došašća,  
Mise ZORNICE  

su redovito osim nedjelje 
 u 06,15 sati.  

Četvrtkom kada je i 
 kumulativna (skupna)Misa  

je takoĎer i u 18,00 sati 

U petak, 15. ov. mj. u našoj 

župi biti će  
VELIKA PREDBOŢIĆNA 

ISPOVIJED U 16.00 SATI. 

U tom smislu, dragi župljani, 
odazovimo se sakramentu 

pomirenja. Nemojmo 
dočekati ovaj Božić bez 

Ispovijedi. 
 

Svete Mise naruĉujte 
barem tjedan dana prije.  

 

Sve novosti i dogaĎanja pratite 
i na našoj novoj web stranici 

 www.zupa-navjestenja-bdm.hr 
kao i na novoj facebook 

stranici župe. 
 

Upalimo i drugu Adventsku 
svijeću MIRA. Zamolimo 
Gospodina da nam svjetlo 

ove druge svijeće očisti srca, 
duh i dušu kako bismo se sa 

svima pomirili.  
Neka ova svijeća mira 

potakne na ljubav i unese mir 
u naša srca, u naše obitelji, 

našim prijateljima, susjedima 

i cijelome svijetu. 

3. Adventsku svijeću upaliti ćemo 

u subotu, 16.12. u 18,00 sati 

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


  
 
 
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                      
                                     

                                     
 
 
 

  
                                          SV. IVAN OD KRiŽa 

 
 

 

  

RASPORED SVETIH MISA 
od 11.12. do 17.12.2017. 

 
Ponedjeljak, 11.12.: Svagdan 
06,15:                         Po nakani 
Utorak, 12.12.:  Svagdan  
06,15:           + Petar i Franjka Binički 

                              + Ivan-Dane Milinković i ++ iz 0b. 
                              + Dane Uzelac, Danica Imbrišak i Marija Lemaić 
                              ++ iz Ob. Josipović i Deronjić 
Srijeda, 13.12.:  Sv. Lucija 
06,15:                    ++ iz Ob. Luje i Ivice Vukić 

                               + Ljudevit Matijević 
                               + Marija, Matija i Ivo Stopić 
                               + Lucija i Ivan Uzelac 
                               + Joso i Franjka Radošević 
Ĉetvrtak, 14.12.:    Sv. Ivan od Kriţa 
06,15:                    + Anka i Marko Duić 

Petak, 15.12.:    Blaţene drinske muĉenice 
06,15:                   + Jure Blažević, Ive i Kata Štimac 

                              + Mari i Stipo Škulj 
                              + Manda Čović 
16,00:               VELIKA PREDBOŢIĆNA ISPOVIJED  
18,00:                       -SV. MISA-                     
Subota, 16.12.: Svagdan 
06,15                      + Pajo i Marko Šimić i ++ iz Ob. 

                               + Joso Starčević i Stipe Milinović 
                               + Pajo Šimić 
Nedjelja, 17.12.: TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA (CARITASA) 

 8,00:               + Marija Brajković, Ivan i Ana Perić 

                         + Marija i Ante Golik 
                         + Ivan i Roža Šimunić 
                + Marija Krpan, Katica, Mile, Marija i Mate Fajdić i ++ iz Ob. 
                         + Milan i Damir Buneta 
10,00:      ŢUPNA MISA  - za žive i ++ župljane  
 

18,00:        + Ivan Majerović, Petar Lenić, Josipa i Petar Milinković 

                   + Leopold, Marija, Josip i ++ iz Ob. Galac 
                   + Mirjana Starčević i Tomo Špoljarić 
 
 POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! 

MOLITVA SVETOJ LUCIJI 
O Sveta Lucijo,  
čije ime znači svjetlost, 
Pun pouzdanja dolazim preda te 
tražeći svetu svijetlost koja će 
mi vratiti oprez u izbjegavanju 
putova i grijeha i tame zabluda. 
Pomoću tvoga milosnog 
zagovora, molim te za milost i 
očuvanje svjetla u mojim očima, 
kako bih ga uvijek koristio u 
skladu s Božjom voljom, a da ne 
ozlijedim svoju dušu. 
Dopusti, o blagoslovljena Lucijo, 
da poslije iskazanog divljenja i 
hvale za tvoju moćnu zaštitu na 
zemlji uzmognemo se na kraju 
pridružiti k tebi u raju vječne 
svjetlosti božanskog Janjeta, 
tvog milosnog zaručnika Isusa. 

Amen 
 

“Tko drugoga osudi, može i pogriješiti.  
Tko drugome oprosti, nikada ne griješi.” 

   K. H. Wagerl 

 

SVETA LUCIJA 
Dana 13.prosinca slavi se blagdan 
Svete Lucije, zaštitnice slijepih i 
slabovidnih osoba, te oboljelih od 
bolesti očiju.  RoĎena je krajem trećeg 
stoljeća u kršćanskoj obitelji u 
Sirakuzi,  Lucija je tako, navodno, bila 
prelijepa djevojka iz grada Siracuze, 
obećana jednom svom bogatom 
vršnjaku. U jednom je trenutku raskinula 
zaruke, ali se mladić s time nikako nije 
mirio, pa ju je iz osvete prijavio 
prokonzulu kao kršćanku. Od Sv. Lucije 
se tražilo da se odrekne vjere i da se 
pokloni poganskim idolima, što je 
svjesno odbila pod cijenu smrti. 
Podvrgnuta najokrutnijim mučenjima, 
umrla je ne izdavši svoju vjernost Kristu, 
a legenda još kaže kako su joj bile 
iskopane oči. Prema tradiciji, njezina je 
smrt nastupila 13.prosinca 304.godine 
kada joj je odrubljena glava.  Sv. Luciji 
su izvaĎene oči i stavljene na tanjur, pa 
se smatra zaštitnicom očiju i vida. 
 
Ime Lucija dolazi od latinske 
imenice lux i znači svjetlo, sjaj,  
jasnoću, a u daljnjem smislu 
označava oko, život, 
prosvijetljenost svijetlom 
vjere. Na blagdan  
svete Lucije sije se  
pšenica kao simbol  
novog života, raĎanja i rasta. 
. 

 

Ako ti, o dobri Isuse, ne omekšaš 
dušu svojom ljubavlju, ona će uvijek 
ostati u svojoj naravnoj tvrdoći. 

Sv. Ivan od Križa 


