TJEDNI ŽUPNI RASPORED
PONEDJELJAK — 28.11.2022.

ČETVRTAK — 01.12.2022.

08.00

18.00

sveta Misa

sveta Misa

UTORAK — 29.11.2021.

PETAK — 02.12.2022.

18.00

18.00

sveta Misa

PRVI PETAK

sveta Misa

SRIJEDA — 30.11.2021.

SUBOTA — 03.12.2022.

08.00

17.30
18.00

Sveti Andrija, ap.

sveta Misa

LISTIĆ ŽUPE
NJ I V I C E

Godina: IX
Broj: 546

27.XI.2022.
I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

PRVA SUBOTA / Sv. Franjo Ksaverski

Živa Krunica / sv. Ispovijed
sveta Misa

NEDJELJA – 04.12.2022.: II. NEDJELJA DOŠAŠĆA
10.30

ŽUPNA SVETA MISA

11.30-17.30
17.30

cjelodnevno Euharistijsko klanjanje
zaključak Euharistijskog klanjanja

18.00

SVETA MISA
ŽUPNI URED OTVOREN:
PETAK, 02.12.2022.: OD 10.00 — 12.00 SATI

MISNE NAKANE KROZ

S LJ E D E Ć I

T J E D A N:

28.11.

+ Miko Simonetti

02.12.

za pokojne članove ž. zbora

29.11.

+ Jasminka

03.12.

+ Dražen Vuković

30.11.

+ Katarina Jakominić

01.12.

po nakani

04.12.

10.30: za narod (pro populo)
18.00: + Jozo i Ana Orlović

župni ured Rođenja BDM , Placa 3, HR 51512 Njivice
odgovara: vlč. Mo Josip Vidas, župnik
tel: 051/846-163 e-mail: info.zupanjivice@gmail.com
web: www.zupa-bdm-njivice.hr
ERSTE račun: HR62 2402 0061 1001 2256 9

Iz Evanđelja po Mateju (Mt 24,37—44)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i
dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne
dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će
tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna
će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš
dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio
bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne
mislite Sin Čovječji dolazi.
Riječ Gospodnja.

BDIJTE DA BUDETE PRIPRAVNI!

 S prvom nedjeljom DOŠAŠĆA započinje nova liturgijska godina. Došašće

ili Advent govori o blagoslovljenom vremenu čekanja na dolazak Spasiteljev, a
dogodio se rođenjem Isusovim u Betlehemu.
 Došašće nas poziva da se duhovno pripravimo za svetkovanje rođenja Božjega Sina, Isusa Krista, na dan Božića i tijekom božićnih dana.
 Došašće nas također pripravlja na drugi Kristov dolazak, kad će doći u slavi “da sudi žive i mrtve” i kad “Njegovu kraljevstvu ne će biti kraja!”
 Ta priprava se treba događati uz pojačanu molitvu u jednostavnosti, sabranosti i skromnosti, da bismo se što bolje, uz pomoć sakramenta svete ispovijedi, pripravili na cjelokupno i radosno slavljene Božića.
 OVO NIJE BOŽIĆNO VRIJEME. Ovo je vrijeme došašća. Zato nije prikladno u došašću okititi kuće i okoliš upaljenim žaruljicama i obasjanim božićnim
drvcima kao da je već došao Božić.
 ČETIRI SVIJEĆE, koje označavaju četiri nedjelje došašća, trebaju biti jedini ukras u prostoru u kojem živimo. Paljenjem još jedne nove svijeće svake nedjelje u došašću primičemo se istinitom i pravom Svjetlu, Isusu Kristu. Mi idemo Njemu ususret, ali i On dolazi k nama. Paljenje svijeća na podsjeća da je
Isus naše svjetlo i naš spas.
 Slavimo sveto vrijeme došašća i božićno vrijeme kao vjernici, a ne kao sluge moćne potrošačke industrije! Nemojmo dopustiti da nas zarobi suvremeno
potrošačko društvo, koje iskrivljuje, iskorištava i zlorabi naša sveta vremena i
svetkovine za sebičnu trgovinu i zaradu.

Bog svojim dolaskom zahvaća i rasvjetljuje sve, jer sve prolazi, a samo Bog
ostaje. On je vječna sadašnjost. I ono što je pred nama, ono čemu se nadamo,
za njega je sada. On je iznad vremena. U tišini osobne molitve, otvorimo svoja
srca Gospodinu koji dolazi; molimo ga da rasvijetli tamu našega života te u
nama zasja njegov mir, snažniji od svih životnih nedaća i od svakoga grijeha.
Molimo jedni za druge, i za ljude koje susrećemo, da vjernošću Bogu uzmognemo među sobom podržavati plamen Svjetla koje je nam je Gospodin darovao.
Tada se upali prva svijeća na adventskom vijencu, a otac ili majka izmole sljedeću molitvu:

Bože, svjetlo istinsko, ti si u svome čovjekoljublju
htio čovjeka izvesti iz tame grijeha i smrti,
obnoviti u njemu sve što je grijehom ranjeno
i udahnuti mu život koji odiše tvojom vječnošću.
Rasvijetli svojim životvornim Duhom naše živote,
okrijepi naše zajedništvo i u naše odnose unesi ljepotu svoje ljubavi
da hodeći vjerno putem tvojih zapovijedi,
otvorena srca susrećemo ljude i svjedočimo im radost
koju daruješ svakom čovjeku.
Daj da ovaj zapaljeni plamen gori u nama bez prestanka
kako bismo u milosnome vremenu došašća
uzmogli rasti u vjeri, u predanju tebi
i u radosnome prihvaćanju Ljubavi kojom si otkupio svijet.
Gospodine, budi nam svjetlo na putu života. Amen.
Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Molitva uz paljenje 1. adventske svijeće u našoj obitelji
Na početku obiteljske molitve otac ili majka kaže:
S današnjim zalaskom sunca ušli smo u novo vrijeme, došašće, u kojemu zajednica Kristovih vjernika u budnosti i nadi iščekuje Kristov slavni dolazak i pripravlja se za radosnu svetkovinu njegova Utjelovljenja. Kad god mine dan i
zađe sunce, u nama se budi nada u Krista Gospodina – Svjetlo istinsko koje
rasvjetljuje naše živote i vodi nas do vrata vječnosti. Došašće koje započinjemo oslikava sav naš život kao hod i susret. Život je putovanje, ispunjeno susretima. Gospodin je onaj koji dolazi, hrli nam u susret iz svoje vječnosti. Ta
istina rađa u nama nadu koja preobražava sve: i naš hod i naše susrete, i zastajkivanja i sumnje, i trenutke predanja i trenutke skrivanja pred njim, i radosti i
tjeskobe.

čišćenje crkve Marina Jakominić
otključavanje crkve dobrovoljci ….
čitači Nedjeljom Dragica Dašek / Lidija Španjić / Natalija Bogović
mežnjar Vinko Gluvaković

