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Tjedni kalendar i misne nakane 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

26.11. PON 
Konrad 

19  
BIBLIJSKO-LITURGIJSKA SKUPINA 
ZA VJEROUČENIKE 

27.11. UTO 

 
 
 
 

Maksim 

18 
18:30 

 
 
 
 
 
 
 

Župna crkva: Pobožnost 
Župna crkva: Euharistija 
+ Jerko Nobilo, spr. 
+ Dragutin Čačković 
+ Lucija, Julio, Ivan i Julijan 
Međeral, Josip Novosel 
+ Pavao Pentek ob 
+ Dragica Pečnik, 8.dan 
+ Ana Bižić, 7.dan 

28.11. SRI Jakov, Katarina 7:30 Strmec: Euharistija  

29.11. ČET Filomen 

18 
 

18:30 
 

Župna crkva: Klanjanje pred 
Presvetim 
Župna crkva: Euharistija  
+ Terezija i Josip Jurinjak 

30.11. PET 

 
 

SV. ANDRIJA, 
apostol 

18:30 
 
 
 

19:15 
 
 

19:15 

Strmec: Euharistija 
+ Kruno Oršić g 
+ Marija 40. dan i Dragutin Zlodi 
+ Ana Bižić 
ZAJEDNICA OBITELJI (susret za 
bračne supružnike, očeve i 
majke) 
PRETKRSNI SUSRET 

1.12. SUB 

 
Florencija  

3:00 
12 

15:30 
16:20  

Polazak na hodočašće 
MINISTRANTI 
DJEČJI ZBOR 
ZBOR MLADIH 

 
2.12. 

 

 
NED 

 

TRIDESET I 
ČETVRTA KROZ 

GODINU 
 

ISUS KRIST - 
KRALJ SVEGA 
STVORENJA 

8 
 

11 
 
 
 
 
 

Župna crkva: Euharistija  
+ Mare Đukić g 
Župna crkva: Euharistija  
Za župnu zajednicu  
Molitva za paljenje prve 
adventske svijeće 
Blagoslov adventskih vijenaca i 
svijeća za vijenac 



 
 

18 

Župni caritas: ponuda adventskih 
vijenaca 
Strmec: Euharistija 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI od 19. do 25. studenoga 2018. 
 
-Crkva u ovom tjednu slavi: sv. Andrija, apostol-u petak.  
 
Zbog hodočašća bit će sljedeće promjene: u subotu nema sv. mise. 
U nedjelju su sv. mise 8 i 11 sati u župnoj crkvi. U Strmcu je sv. misa u 18 sati 
(nema mise u 9:30 sati).  
 
-ZAJEDNICA OBITELJI (susret za roditelje i bračne supružnike): prvi susret 
zajednice ove pastoralne godine - u petak u 19:15 sati. Tema: Poruke s trećeg 
nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Možete dovesti djecu koja će 
imati program i igru u prostoru župnog zajedništva Emaus. 
 
-PRETKRSNI SUSRET (susret za roditelje i kumove prije krštenja djece): u petak 
u 19:15 sati. 
 
-BIBLIJSKO-LITURIJSKA SKUPINA ZA VJEROUČENIKE OSNOVNE ŠKOLE: 
ponedjeljkom u 19 sati. Ova skupina je također nadoknada za kateheze prošle 
godine vjeronaučne godine.   
 
-BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA  I SVIJEĆA ZA VIJENAC: na prvu došašća, 
2. prosinca.  
 
-PRODAJA ADVENTSKIH VIJENACA: članovi Župnog caritasa danas i prvu 
nedjelju došašća ponuditi adventske vijence, a prilog će ići za Župni caritas. 
Također će u misam biti blagoslov adventskih vijanaca i svijeća za vijenac.  
 
-ADVENT U SALZBURGU I KLAGENFURTU (Jezero Wörtersee, Velden, Maria 
Wörth): subota i nedjelja, 1. i 2. prosinca. Polazak: u 3:00 od župne crkve, 2:35 
iz Orešja, 2:40 iz Strmca.  
 
-KLANJANJE PRED PRESVETIM: u četvrtak u 18 sati.  
 
-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 od utorka.  
 
-Zahvaljujemo darovateljima obiteljskog dara za radove u Župi.  
 
-PRIJAVA BOLESNIKA ZA BOŽIČNU ISPOVIJED: prijavite bolesnike koje ne 
možete dovesti u crkvu na ispovijed prije Božića. Bolesnike koje svećenik 
redovito posjećuje nije potrebno prijavljivati. Bolesnike koje možete dovesti u 
crkvu, svećenik će prije svete mise ispovijediti u sakristiji.  
 

STRMEC 
-Susret ZKL- a: u srijedu u 19:30 sati. 
-Sv. misa u nedjelju, 2. prosinca u 18 sati (nema mise u 9:30 sati).  
-Klanjanje pred Presvetim: u nedjelju u 17 sati. 
 

NAJAVLJUJEMO 
-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.  
 
-POČETAK UPISA MISNIH NAKANA DO KRAJA LIPNJA 2019. GODINE: od 
utorka, 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.  
 
-UVOĐENJE U MINISTRANTSKU SLUŽBU NOVIH MINISTRANATA: 9. prosinca u 
misi u 11 sati. 
 
-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: u nedjelju, 23. prosinca u 18 sati u župnoj crkvi.  
 

ŽUPNI CARITAS: 
-IZRADA ADVENTSKIH VIJENACA: članovi su izrađivali u četvrtak.  
 
-PRODAJA ADVENTSKIH VIJENACA: članovi Župnog caritasa će 25. 11. i 2. 12. 
ponuditi adventske vijence, a prilog će ići za Župni caritas.  
 
-BOŽIĆNA PŠENICA I ČESTITKE: 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 od 4. do 18. prosinca. 
 
-NEDJELJA CARITASA, 16. prosinca. 



 
NEDJELJA CARITASA obilježava se treće nedjelje Došašća, 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. 
 
-BOŽIĆNI KOLAČI: u nedjelju, 23. prosinca.  
 


