
 
God. XXXI., br. 8. (170)                     PROSINAC, 2019. 

 

„DOĐI, GOSPODINE ISUSE!“ 
 

„Vrijeme nas opominje da je Rođenje 

Krista blizu. Svijet sa svojim tjeskobama 

govori o blizini nečega što će ga obnoviti, 

te u nestrpljivu iščekivanju želi da sjaj još 

blještavijeg sunca rasvijetli njegove 

tmine... Ovo iščekivanje svega stvorenja i 

nas uvjerava da čekamo izlazak Krista, 

novog Sunca. Sâmo nas stvorenje dakle 

potiče da otkrijemo i prepoznamo Onoga 

koji ima doći.“ (Sv. Maksim Torinski) 

 

„Dolazak Sina Božjega na zemlju događaj 

je takve važnosti da ga je Bog htio kroz 

vjekove pripraviti. Obrede i žrtve, likove i 

znakove Prvog saveza, sve usmjerava 

prema Kristu; naviješta ga po ustima 

proroka koji se smjenjuju u Izraelu. 

Uostalom, i u srcu pogana budi nejasno 

iščekivanje tog dolaska. Slaveći svake 

godine bogoslužje došašća, Crkva 

proživljuje to iščekivanje Mesije: ulazeći u 

zajedništvo s dugom pripravom prvoga 

Spasiteljeva dolaska, vjernici pobuđuju 

žarku želju za njegovim drugim 

dolaskom.“ (Katekizam Katoličke Crkve, 

br. 522. 524) 

 

 



 

  MISE ZORNICE KROZ DOŠAŠĆE 

Od ponedjeljka, 2. prosinca, svako jutro (osim 

nedjeljom) sv. mise zornice u našoj crkvi u 6 sati. 

Zajedno sa sv. misom moli se časoslov – jutarnja. 
 

  DEVETNICA BOŽIĆU 

U nedjelju, 15. prosinca započinje devetnica Božiću 

s početkom u 19 sati (pjevana večernja i sv. misa). 

 
BLAGOSLOV OBITELJI – 2019./2020.  

Dragi župljani, dan blagoslova Vaše obitelji poseban je događaj i dar, jer Krist po 

molitvi Crkve ulazi u Vaš dom. Otvorite vrata svoga doma Božjem blagoslovu!  

Ove smo godine u našoj župi odlučili ponuditi jedan termin u došašću za blagoslov 

obitelji. Kao i do sada ostaje mogućnost blagoslova poslije Božića i Nove godine. 
 

VRIJEME BLAGOSLIVLJANJA:  

- Radnim danom:  od 9 do 12 sati; od 15 do 20 sati. 

- Nedjeljom i svetkovinom:  od 15 do 20 sati.  
 

ODABERITE JEDAN OD TERMINA 

KOJI SU DODJELJENI VAŠOJ ULICI 

I OBAVIJESTITE NAS, 

KAKO BISMO VAS POSJETILI: 

- poslije misa u crkvi 

- u župnom uredu: od ponedjeljka do petka (9 - 12 i 16 – 17.45 sati). 

- ili elektronskom poštom: info@gospa-lurdska.hr 

 

 ISPOVIJEDANJE U DOŠAŠĆU  

 - radnim danom tijekom misa: 6, 8 i 19 sati  

 - nedjeljom tijekom misa: 7.30, 9, 10, 11.30 i 19 
 

 ISPOVIJEDANJE UOČI BOŽIĆA  

  18. – 24. prosinca:  

  6.00 – 12 sati i 16.30 – 19.30 sati    
 

Na sam Božić nema ispovijedanja! 
 

Proslavimo Božić pomireni - ispovjeđeni

 

POHOD STARIJIMA 

I BOLESNIMA 

U ŽUPI, 

BOŽIĆNA 

ISPOVIJED 
 

9. – 15. prosinca 

mailto:info@gospa-lurdska.hr


 

SVETKOVINA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BDM I 

DAN ŽUPE 
 

TRODNEVNICA (5. – 7. prosinca) 

- 18.15 sati       krunica i pobožnost 

- 19.00 sati       slavlje svete mise 

SVETKOVINA (8. prosinca) 

- Svete mise: 7.30, 9, 10, 11.30 i 19.00 sati 

 

 

DOŠAŠĆE I CARITAS 
 

Došašće budi u svakom kršćaninu veću brigu i osjetljivost za 

najpotrebnije. III. nedjelja došašća (15. prosinca) jest Nedjelja 

Caritasa. Volonteri naše župe pozivaju da se uključimo u akciju 

"Obitelj za obitelj".  

Obitelji u mogućnosti mogu prirediti paket/-ić namirnica i donijeti u 

Nedjelju caritasa (15. prosinca) u našu crkvu, što će biti proslijeđeno obiteljima u 

potrebi, kako bi i njima Božić bio ljepši. Osim toga, te nedjelje milostinja koja će se 

prikupljati ide za Caritas.  

 

• DUHOVNA OBNOVA ZA ŽUPU – 4. prosinca 

- 18.15 sati       nagovor 
- 19.00 sati       slavlje svete mise 

- Klanjanje Isusu u Presvetom Sakramentu 

 

• DUHOVNA OBNOVA 

ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA – 11. prosinca 

- 19.00 sati       slavlje svete mise 

- 19.45 sati       nagovor 

 

• DUHOVNA OBNOVA 

ZA RODITELJE KRIZMANIKA – 18. prosinca 

- 19.00 sati       slavlje svete mise 

- 19.45 sati       nagovor 

 

 

 



 

 

ADVENTSKO – BOŽIĆNI KALENDAR 

U ŽUPI I SVETIŠTU MAJKE BOŽJE LURDSKE 

 

2. prosinca (ponedjeljak)       Početak sv. misa zornica u crkvi Gospe Lurdske (6 sati) 

4. prosinca (srijeda)      Duhovna obnova za župu 

5. – 7. prosinca                       Trodnevnica Bezgrješnoj 

6. prosinca (petak)                Proslava sv. Nikole za predškolsku djecu (17.00 sati)  

8. prosinca (nedjelja)      Proslava Bezgrješnog začeća BDM i Dan župe (19 sati) 

9. – 15. prosinca                Pohod starijima i bolesnima u župi, božićna ispovijed 

11. prosinca (srijeda)            Duhovna obnova za roditelje prvopričesnika 

15. prosinca (nedjelja)            Nedjelja Caritasa u župi 

                                                Obljetnica prijenosa tijela o. Ante Antića 

                                                i početak devetnice Božiću (19 sati) 

18. prosinca (srijeda)            Duhovna obnova za roditelje krizmanika 

24. prosinca (utorak)              BADNJAK: Misa bdijenja za djecu (19 sati)  

                                                Božićna polnoćka (24 sata)  

25. prosinca (srijeda)      BOŽIĆ – ROĐENJE GOSPODINOVO 

                                                (7.30, 9, 10, 11.30, 19 sati) 

29. prosinca (nedjelja)          Svetkovina Svete Obitelji 

31. prosinca (utorak)              Stara godina – misa zahvalnica (19 sati) 

                                                MOLITVENO BDIJENJE (23.30 sati) 

                                                u samostanskoj kapeli MBL 

1. siječnja (srijeda)       Svetkovina sv. Bogorodice – NOVA GODINA 

                                                (7.30, 9, 10, 11.30, 19 sati) 

 

 

 

 

Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 21000 SPLIT, 

IBAN HR30 23400091510663818,Opis: Za dovršenje crkve M. B. Lurdske u Zagrebu. 

Za inozemne donatore: SWIFT CODE: PBZGHR2X 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izdaje: Župa i Svetište Majke Božje Lurdske, Vrbanićeva 35 – Zagreb; tel./fax: (01)466-0555 

www.gospa-lurdska.hr / info@gospa-lurdska.hr 

http://www.gospa-lurdska.hr/
mailto:info@gospa-lurdska.hr

