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RASPORED BOGOSLUŽJA I ŽUPNE OBAVIJESTI  
(8. – 14. prosinca 2019.)  

 

Druga nedjelja došašća 

Svetkovina Bezgrešnog začeća BDM 

77. obljetnica osnutka župe MBL 

 

 Danas zajednica „Vjera i svjetlo“, koja djeluje u našoj župi, izlaže svoje radove 

za prodaju, kupnjom tih radova potpomažete rad ove zajednice. 
 

 Svako jutro, osim nedjeljom, mise su zornice u 6 sati. 
 

 U srijedu je jednodnevna duhovna obnova za roditelje naših ovogodišnjih 

prvopričesnika. Pozivamo roditelje naših prvopričesnika da dođu na misu u 19 

sati poslije koje će biti prigodni nagovor. 
 

 U III. nedjelju došašća, 15. prosinca započinje devetnica Božiću, svaku večer u 

19 sati. Toga dana je i obljetnica prijenosa tijela sluge Božjega o. fra Ante 

Antića u našu crkvu. Taj događaj ćemo proslaviti na večernjoj misi u 19 h.  

Isto tako u nedjelju je „Nedjelja Caritasa“. Naš župni Caritas, FSR i Frama 

organiziraju akciju prodaje kolača i prikupljanja namirnica i drugih proizvoda za 

najpotrebitije u našoj župi. Milostinja te nedje., koja će se prikupljati ide za 

Caritas. 

 Svećenici će kroz sljedeći tjedan pohoditi starije i bolesne u našoj župi te ih 

sakramentima pripraviti za Božić. Prijavite svoje starije i bolesne u župni ured! 

Svim starijima i nemoćnima ujedno ćemo i blagosloviti njihove obitelji. 
 

 Pozivamo i sve vas da se upišete za blagoslov obitelji, prvi termin započinje 9. 

prosinca.  
 

 Prošlu nedjelju smo u našoj rubrici: Vjeronauk za odrasle, govorili kako je u 

mnogim crkvama pa tako i u našoj  uvedena jedna praksa koja nema utemeljenje 

u liturgiji Crkve. Naime, za vrijeme sv. pričesti roditelji povedu svoju djecu po 

„križić“ tj. blagoslov. To može izgledati jako simpatično i pobožno ali to stvara 

krivu sliku da taj „križić“ postaje zamjena za sv. pričest. A blagoslov po koji 

roditelji dovode svoju djecu ionako svi primimo na kraju svete mise pa dolazak 

po blagoslov tj. „križić“ za vrijeme sv. pričesti nije potreban. Vi roditelji, 

možete povest svoju djecu kad krenete na pričest, da ih ne ostavljate same u 

klupi, ali bi bilo potrebno objasniti djeci da im nećemo dati „križić“. 

PETAK Spomendan sv. Lucije, djevice i mučenice 
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