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Nedjelja, 28. studenoga 2010. - Broj 16 

Prva nedjelja došašća

Iz današnjeg Evanđelja (Mt 24, 37-44)  
 

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 bu-
dite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« 

 
         Riječ Gospodnja. 



  Kratka misao uz Evanđelje 1. nedjelje došašća 
Početkom liturgijske godine odnosno prvom nedjeljom došašća 
krećemo na dug, ali odlučan put prema misteriju Krista našega 
Spasitelja. Postavljaju se dva pitanja: “Jesmo li ponijeli sve?” i 
“Jesmo li ponijeli nužno?”. Za dug put, potrebna je odgovarajuća 
prtljaga, koja nije preteška niti suvišna. Na adventskom putu vjere 
pozvani smo učiti se biti spremnima za susret s Gospodinom i ne 
dati se iznenaditi. Stoga bdijmo! Put je dug, a odredište puta je ne-
bo! 

 
UPISIVANJE MISA ZA 2011. GODINU  

gdje i kako? 
 
Od ovoga tjedna počinjemo s upisivanjem misnih nakana za svoje po-
kojne ili razne druge potrebne nakane u sljedećoj 2011. godini. Mnogi 
će imati svojih želja, tj. pojedinih datuma i dana u godini koje bi htjeli 
rezervirati za svoje nakane. U većini slučajeva je to moguće ostvariti 
no ponekad i nije, stoga vas lijepo pozivam na vjerničko razumijeva-
nje. Naime, veliki broj vjernika želi da se Misa slavi po njegovoj naka-
ni u nedjelju ili neki značajni blagdan ili pak na smrtni dan, roñendan 
ili imendan kojeg od pokojnih. To je lijepo, no imajmo na umu da ima-
mo samo 52 nedjelje u jednoj grañanskoj godini odnosno oko 700 in-
tencija i da je nemoguće svima udovoljiti. Svake nedjelje i zapovijeda-
nog blagdana jedna Misa mora biti za sve žive i pokojne župljane u 
kojoj se sjećamo svih naših pokojnih župljana. Večernja nedjeljna misa 
u one preko tjedna  su slobodne za upisivanje osobne nakane.  
Upisivanjem nakana pripazimo i na sljedeće: nakane neka budu što 
kraće, bez nabrajanja svih članova obitelji, budući da dragi Bog ih 
sve znade, pa je dovoljno spomenuti npr. (za pokojne iz obitelji 
…). Mislim da će svima biti dovoljno jasno protumačena problemati-
ka. Sve vas lijepo pozivam na razboritost prilikom naručivanja sv. Mi-
sa. Da bi se upisivanje Misa moglo obaviti što preciznije, pozivam vas 
da upisivanje ostvarite u uredovno vrijeme Župnog ureda radnim 
danom od 8-10 ili nakon misa zornica. Unaprijed zahvaljujem na ra-
zumijevanju i vjerničkoj suradnji. 
      O. Tomislav Glavnik, župnik 



TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje//  
SK - Sestarska kapela) 
 
 
Nedjelja 28.11. —  1. nedjelja došašća, Katarina Laboure 
M 9 h za župu i župljane 
M 18 h  + Ivan Hontić i roditelji, + iz obitelji Tot 
R 11 h + obitelj Jukin, + Ivan i Josip Kolar 
 
Ponedjeljak, 29.11. —  Sv. Saturnin 
M 6 h + Đuro Franjo 
SK 18 h  + Petar, Mijo i Mirko Crnjak 
 
Utorak, 30.11. —  Sv. Andrija ap. 
M 6 h + Marija Lodeta; Marijan i Zvonimir Belavić 
SK 18 h  Ivan i Ana Ormanec; Đuro Vincek 
 
Srijeda, 1.12. —  Sv.  Eligije 
M 6 h + Marija i Pavao Kolarić; Pavao i Kata Ščrbek 
SK 18 h  + Martin i Mara Novaković; Martin i Ana Halaček 
 
Četvrtak, 2.12. —  Sv. Bibijana 
M 6 h + Đuro i Ana Ivančan i roditelji 
SK 18 h  + Josip i Dora Grobenski 
 
Petak, 3.12. — Sv. Franjo Ksaverski 
M 6 h + Andrija Krznarić i roditelji 
R 15 h + Obitelj Đukin i Gregurić 
SK 18 h  Marija Ivančan; Ivan i Mijo Novaković i ostali iz obitelji 
 
Subota, 4.12. — Sv. Ivan Damašćanski, sv. Barbara 
M 6 h  + Robert Škrgić 
SK 18 h  Bara i Ivan Zalar; Mirela Huskić 
 
Nedjelja 5.12. —  2. nedjelja došašća 
M 9 h za župu i župljane 
M 18 h  + Ivan Jaković i roditelji; Obitelj Kranjec 
R 11 h + Obitelj Vincek i Peti 



OSTALE OBAVIJESTI 
 

POČETAK NOVE LITURGIJSKE GODINE 
Početak nove liturgijske godine obilježit ćemo danas svetim misama, kao i 
zajedničkim okupljanjem kod Zavjetne kapele u 14.00 sati. Tom prigodom 
otkrit ćemo spomen-ploču na mjestu pronalaska zavjetnog kipa, a na samo 
mjesto posadit ćemo novu lipu. Lipu će posaditi najstarija stanovnica Mari-
janske ulice gđa Milka Žufika (1918.), a ploču će otkriti gđa Ana Bogat. Do-
đite i sudjelujte na tom za naše mjesto znakovitom događanju! 
 

SVETE MISE ZORNICE 
Zornice počinju sutra. Radnim danom ćemo slaviti zornice u 6 sati u župnoj 
crkvi. Svakodnevnim ranojutarnjim okupljanjima zajednički ćemo se prip-
ravljati na dolazak Gospodina našega Isusa Krista! 
 

VEČERNJE SVETE MISE 
Od sutra večernje svete mise se slave u kapeli sestara milosrdnica. 
 

UPISIVANJE MISA ZA 2011. 
Upisivanje misa počinje sutra u sakristiji nakon zornice. Kao i do sada upi-
sivat ćemo po dvije mise po obitelji. Ostale upute o načinu upisivanja proči-
tajte u ovome listiću. 
 

SASTANAK FSR-a 
U sljedeću nedjelju u 14.00 sati bit će redoviti mjesečni sastanak Franjevač-
kog svjetovnog reda. 
 

BOROVI ZA JASLICE 
Župljani, koji žele darovati borove za uređenje jaslica neka se jave u župni 
ured na vrijeme, kako bi se mogla odabrati prikladna stabla za naše crkve. 
Dosada je prijavljeno 8 borova za odabir. 
 

UREĐENJE CRKVE 
Predbožićno uređenje crkve bit će 17. i 18. prosinca. Oko uređenja brinut će 
se Župno pastoralno i ekonomsko vijeća, ali svi su dobrodošli pomoći. 
 

DAROVATELJI 
Obitelj Kolar, Virovska 7, 600kn; Jedna obitelj iz Virovske ul. 400kn. Firma 
Fides 2 vlasnika Josipa Lončara šal-daske za uređenje ograde farofau vrije-
dnosti 1500kn; Nekoliko osoba donijelo je grah, meso, sir i ostale proizvode 
za samostan. Molimo za sve dobročinitelje crkve i njihove obitelji! 

 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21, Molve; (Tel./Faks. 048/892-103);  
www.zupa-molve.com  - E-mail: info@zupa-molve.com    

Odgovara: o. Tomislav Glavnik, župnik 


