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Nedjelja, 19. prosinca 2010. - Broj 19 

Četvrta nedjelja došašća 

Iz današnjeg Evanđelja (Mt 1, 18-24)  
 
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. 
Njegova majka Marija, zaručena s 
Josipom, prije nego se oni sastado-
še, nađe se trudna po Duhu Svetom. 
A Josip, muž njezin, pravedan, ne 
htjede je izvrgnuti sramoti, nego na-
umi da je potajice napusti. Dok je on 
to snovao, gle, anđeo mu se Gospod-
nji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine 

Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj 
začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nad-
jenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” 

Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: 

 Evo, Djevica će začeti i roditi sina 
 i nadjenut će mu se ime Emanuel 
 - što znači: S nama Bog! 
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gos-
podnji: uze k sebi svoju ženu.    
         Riječ Gospodnja. 



  Kratka misao uz Evanđelje 4. nedjelje došašća 
 

Obvezati se na nešto što je nepoznato, mnogima će pasti vrlo teško, 
čak i nezamislivo. U takvim i sličnim zgodama izgovori i opravda-
nja pljušte kao kiša. Najčešći izgovor je: “Vidjet ćemo!” Za upušta-
nje u životne avanture ili podvige potrebno je puno hrabrosti—da 
ne kažem ludosti—ali i pouzdanja u Božju providnost.  No, ni u ži-
votu se ne prihvaćaju baš sve “ponude”. Umijeće je znati uskladiti 
vlastiti razum i pouzdanje u Boga. Zato i ne molimo uzalud: “U pot-
rebi svakoj, idite k Josipu!”, jer on nam danas daje primjer što i ka-
ko učiniti sa svojim životom, ali i s Marijinim i Isusovim. Učimo od 
njega... 
 

POPIS OBITELJI NAŠE ŽUPE 
 

 O skorom božićnom blagoslovu i pohodu obitelji nastojat ćemo 
napraviti cjeloviti popis obitelji u Molvama i Repašu. Na taj način po-
kušat ćemo utvrditi stvarno stanje i broj katoličkih obitelji i samih vjer-
nika na području naše župe. Ureñenim popisom obitelji moći ćemo 
obavijestiti i Biskupski ordinarija o tzv. stanju duša za statistički izvje-
štaj što ga Biskupija traži o koncu godine. 
 Od podataka će se tražiti ime kućanstva (prezime) i broj članova, 
koji stalno borave na odreñenoj adresi. 
 

CRKVENI TISAK 
 

Crkveni tisak već dugi niz godina dolazi na župni ured, da bi se potom 
podijelio primateljima/pretplatnicima. Kao što je već i bilo najavljeno s 
1. siječnja 2011. svi pretplatnici dobivat će crkveni tisak na svoju kuć-
nu adresu. Sjećamo se da se o božićnom pohodu sakupljao novac za 
pretplatu, kao i nove prijave. Ove godine neka se zainteresirani tijekom 
sljedećeg tjedna prijave telefonom u župni ured (892-103) za željenu 
tiskovinu. Stoga, za vrijeme blagoslova nećemo sakupljati novac za 
pretplatu, već će budući pretplatnici sami izvršiti pretplate kad im pris-
piju uplatnice iz izdavačkih kuća. Cijena tiskovina se naravno ne mije-
nja! Do sada se u našoj župi većinom pretplaćivalo na sljedeći tisak: 
VERITAS, MALI KONCIL - MAK, GLASNIK SRCA ISUSOVA I 
MARIJINA, GLASNIK SV. JOSIPA, MARIJA. 



TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje//  
SK - Sestarska kapela) 
 
Nedjelja 19.12. —  4. nedjelja došašća 
M 9 h za župu i župljane 
M 18 h  + Ivan Čuhaš i roditelji 
R 11 h + Josip, Marija i Franjo Hontić 
 
 
 

Ponedjeljak, 20.12. —  Sv. Eugen 
M 6 h + Mijo Paša 
SK 18 h  + Katarina i Mijo Tot 
 
 
 

Utorak, 21.12. —  Sv. Petar Kanizije 
M 6 h + braća, sestre, roditelji i dobročinitelji franj. konventualaca 
SK 18 h  + Josip i Roza Peić; Martin Krznarić 
 
 
 

Srijeda, 22.12. —  Sv. Flavijan; 19h proba pjevanja! 
M 6 h + + iz obitelji Kopričanec i Cenkovčan 
SK 18 h  + iz obitelji Kolarić i Rasinec 
 
 
 

Četvrtak, 23.12. —  Sv. Ivan Kentski 
M 6 h + Katarina i Martin Cenkovčan; Martin i Marija Čelik 
SK 18h + Ivan Halaček i + iz ob. Gazdek 
 
Petak, 24.12. — Badnjak, Adam i Eva 
M 6 h + Josip Tuba i Stjepan Lončar 
M 24 h  po nakani darovatelja 
R 20 h po nakani darovatelja 
 

Subota, 25.12. — ROĐENJE GOSPODINOVO — BOŽIĆ 
M 10.30 h  za župu i župljane 
M 14.00 h po nakani darovatelja 
R 11 h   + Ana Tot i + iz ob. Tot 
 
 

Nedjelja 26.12. —  SVETA OBITELJ, Sv. Stjepan 
M 10.30 h + Stjepan Cahunek 
M 18 h   + Stjepan, Veronika i Josp Vršić 
R 11 h  + iz ob. Puškarić, Matić; Marijan Bratec 



OSTALE OBAVIJESTI 
 
 

NEDJELJA CARITASA 
U prošlu nedjelju Caritasa za potrebe našeg biskupijskog Caritasa skupljali 
smo kolektu. Sakupljeno je 1050kn. Hvala svima na daru! Kolekta je prosli-
jeđena na biskupijski Caritas u Varaždin. 
 
POHOD BOLESNICIMA I STARIJIMA—BOŽIĆNA ISPOVIJED 
Kao što je i bilo najavljeno u ponedjeljak 20. prosinca od 9 sati obilazit će-
mo starije župljane i obaviti božićnu ispovijed. Ukoliko kod kuće imate sta-
rijih i nemoćnih osoba, koje ne mogu same doći do crkve javite se još danas 
telefonom (892-103) u župni ured ili u sakristiju nakon mise. 
 

ZORNICE 
Zornice traju još ovaj tjedan. Ukoliko niste uspjeli doći na koju od zornica, 
imate priliku sve do Badnjaka, kada slavimo posljednju ovogodišnju zorni-
cu. 
 

BLAGDANSKA ISPOVIJED 
Ukoliko se još niste uspjeli ispovjediti pred Božić, učinite to tijekom ovoga 
tjedna prije svetih misa. Na Božić neće biti prilike za svetu ispovijed. 
 

BOŽIĆ—”BOŽIĆNI IGROKAZ” - Program za djecu  
Na Božić u 14.00 sati naši mladi i djeca pod vodstvom s. Lidije Mahovlić 
izvest će prigodni Božićni igrokaz. Nakon igrokaza slavit ćemo svetu misu i 
obaviti tradicionalni blagoslov djece. Povedite svoju djecu! Naravno, svi su 
dobrodošli u što većem broju! 
 

BLAGOSLOV OBITELJI 
S pohodom i blagoslovom obitelji započinjemo na sv. Stjepana u 14.30 sati. 
Prva na redu je Virovsku ulicu. Raspored božićnog blagoslova objavit ćemo 
u sljedeću nedjelju. 
 

DAROVATELJI 
N.N. 200kn; N.N. 200kn; Obitelj Ivančan, Repaš 162, 400kn; Udruga doma-
ćica iz Repaša 350kn za uređenje borova u Repašu. Molimo za sve dobro-
činitelje 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 


