
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA 
28. studeni 2021. 

Tjedni kalendar i misne nakane 

DATUM DAN KALENDAR SAT NAKANA 

29.11. PON Filomen 13:30 Spr. misa 

30.11. UTO 

 
 
 
 

SV. ANDRIJA, 
apostol 

6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:45 
 

19 

Župna crkva: Misa 
zornica 
+ Andrija Tutiš 
+ Ivica i Ivan Bošnjak, 
Ivan Žilić 
+ Ob. Šimunović i 
Grubeša 
+ ob. Kalfić i Kostić 
Nakana za jednu obitelj 
TREĆA SJEDNICA 
ŽPV-a i ŽEV-a 
BIBLIJSKO - 
LITURGIJSKA 
SKUPINA ZA 
VJEROUČENIKE 

1.12. SRI Florencija 6:00 Strmec: Misa zornica 

2.12. ČET Habakuk 

6:00 
 
 

6:30 

Župna crkva: Misa 
zornica 
+ Dragutin Čačković g 
Ispovijed 

3.12. PET 

Sv. Franjo 
Ksaverski 

 
Prvi petak 

6:00 
 
 
 

6:30 

Strmec: Misa zornica 
+ Petar Mihelić 40.dan 
+ Barbara, Vid i Branko 
Kolman 
Ispovijed 

4.12. SUB 

Sv. Ivan 
Damaščanski 

 
Prva subota 

17 
17:30 

 
 

17:30 
 
 
 

Župna crkva: Pobožnost 
Župna crkva: Euharistija 
+ Zdravko Klemenčić, 
40.dan 
DRUGI SUSRET S 
RODITELJIMA I 
VJEROUČENICIMA 
TREĆIH RAZREDA 



5.12. 
 

NED 
 

DRUGA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

7:30 
9 
 

10:10 
10:25 

11 
 

Strmec: Euharistija  
MISA ISPRED PAST. C.:  
+ Rudolf Varjačić 
Kateheza: drugi razredi 
MINISTRANTI 
MISA ISPRED PAST. C.:  
Za župnu zajednicu 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

1. SVETE MISE (EUHARISTIJSKA SLAVLJA) - čuvati ono što je vrijednost i 
dragocjenost. 
NEDJELJOM: u našoj Župi svake se nedjelje slave tri svete mise (u 7:30 u kapeli 
u Strmcu, u 9 i 11 sati na otvorenom ispred pastoralnog centra).  
U došašću će subotom biti i večernja misa (u 17:30 sati) koja će biti kao i 
nedjeljna.  
SVAGDANOM: mise zornice u 6 sati slavit ćemo u utorak i četvrtak u župnoj 
crkvi, u srijedu i petak u Strmcu. 
U subotu u 17:30 sati u župnoj crkvi (ova misa je kao i nedjeljna).  
 
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA, 5. prosinca 
Sv. mise u 9 i 11 sati ispred pastoralnog centra. U 7:30 sati u Strmcu.  
U subotu u 17:30 sati sv. misa kao nedjeljna. Pobožnost u 17 sati. 
  
2. BLAGOSLOV OBITELJI / KUĆA:  
Zbog pandemije izazvane koronavirusom, tzv. covid-19 i na preporuku 
biskupa, s pastoralnim pohodom svećenika i blagoslovom obitelji započeti 
ćemo već u adventsko vrijeme (kao i prošle godine u našoj župi i u mnogim 
većim župama Nadbiskupije) kako bi blagoslov bio u božićnom ciklusu koji 
započinje došašćem, a završava Nedjeljom Krštenja Gospodinova. Negdje će taj 
susret biti samo u dvorištu, pred ulaznim vratima ili u prozračenom 
predvorju/hodniku kuće uz otvorena ulazna vrata, ali svakako je važno da 
svećenik posjeti vašu obitelj i u molitvi zazove na vas Božji blagoslov za iduću 
godinu. 
U neke ulice kod vaših obitelji doći ćemo u drugom, trećem i četvrtom tjednu 
došašća, počevši od 7. prosinca. 
Ove godine započinjemo s pohodom i blagoslovom obitelji/kuća u naselju 
STRMEC. 
 
Prijedlog. Ukoliko netko iz bilo kojih razloga ne može primiti svećenika u svoj 
dom, postoji mogućnost da toga dana obitelj dođe na svetu misu u našu crkvu 
– gdje će biti posebna molitva na nakanu tih obitelji s posebnim blagoslovom. 



Obitelj koja se odluči na ovakav izvanredni blagoslov zbog korone neka svoj 
dolazak prijavi u župni ured.  
Ako nas ne možete zbog bolesti ili samoizolacije primiti u terminu objavljenog 
rasporeda, blagoslov će se po vašem pozivu obaviti tijekom siječnja ili veljače. 
 
3. TREĆA SJEDNICA ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA I ŽUPNOG 
EKONOMSKOG VIJEĆA: u utorak u 18:45 sati.  
 
4. DRUGI SUSRET S RODITELJIMA I VJEROUČENICIMA TREĆIH 
RAZREDA (PRVOPRIČESNICI): u subotu, 4. prosinca u 17:30 sati misa i 
susret.    
 
5. ŽUPNA KATEHEZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE: održava se 
subotom prema objavljenom rasporedu po skupinama.  
-SEDMI RAZREDI – katehetski susret u nedjelju, 28. 11. u 10:10 sati.  
-DRUGI RAZREDI – katehetski susret u nedjelju, 5. 12. u 10:10 sati.  
 
6. BIBLIJSKO - LITURGIJSKA SKUPINA ZA VJEROUČENIKE: u utorak u 
19 sati. 
 
7. SUSRET MINISTRANATA: nedjeljom u 10:25 sati. Pozivamo dosadašnje 
ministrante i one koji se žele uključiti u ministrantsku zajednicu.  
 
8. ŽUPNI ZBOR: probe četvrtkom u 19:30 sati. 
 
9. U utorak, 9. studenoga započelo je izvođenje građevinskih radova -  

građevinska sanacija zapadnog pročelja župne crkve Presvetog Trojstva. Do 
sada je obijena stara žbuka, opšivanje rubova stare žbuke i pjeskarenje. U srpnju 
su izvršeni radovi na sanaciji kapilarne vlage u zidovima župne crkve.  
Započinjemo s radovima obnove kapele sv. Marije Magdalene.  
 
1. HVALA obiteljima koje svojim obiteljskim darom doprinose za crkvene 
potrebe i radove u Župi. Pozivamo i ostale obitelji da pomognu u svojim 
mogućnostima svojim obiteljskim darom. 
 
11. UPIS MISNIH NAKANA DO LIPNJA: od utorka.  
 
12. Vjerski tisak: GK, Mak, Glasnik SiM; Katolički kalendari–poslužite se.  

 
13. PRODAJA ADVENTSKIH VIJENACA: članovi Župnog caritasa su izradili 
adventske vijence, a prilog ide za župni caritas.  
 

NAJAVLJUJEMO 



14. DRUGI SUSRET S RODITELJIMA I VJEROUČENICIMA OSMIH 
RAZREDA (KRIZMANICI): u subotu, 11. prosinca u 17:30 sati.   
 


