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DAN SPOMEN/BLAGDAN SAT 

24.12. PETAK  BADNJAK - Jutarnja sv. misa 

                     “Polnoćka” za djecu 

07,30 

19,00 

 

25.12. SUBOTA 

 

BOŽIĆ - ROĐENJE GOSPODNJE 

00,00 

10,00 

17,00 

26.12.  NEDJELJA SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I 
JOSIPA 

07,00 

10,00 

17,00 

27.12. PONEDJELJAK SV. IVAN, AP. I EVANĐELIST 07,30 

28.12. UTORAK NEVINA DJEČICA, MUČENICI 07,30 

29.12. SRIJEDA 5. DAN BOŽIĆNE OSMINE 07,30 

30.12. ČETVRTAK 6. DAN BOŽIĆNE OSMINE 07,30 

31.12. PETAK SILVESTROVO - ZAHVALNICA 17,00 

 

01.01. SUBOTA 

 

NOVA GODINA - SVETA 
BOGORODICA MARIJA 

07,00 

10,00 

17,00 

 

02.01. NEDJELJA 

 

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU 

07,00 

10,00 

17,00 

03.01. PONEDJELJAK SVAGDAN U BOŽIĆNO VRIJEME 07,30 

04.01. UTORAK SVAGDAN U BOŽIĆNO VRIJEME 07,30 

05.01. SRIJEDA SVAGDAN U BOŽIĆNO VRIJEME 07,30 

 

06.01. ČETVRTAK 

 

BOGOJAVLJENJE - SVETA TRI 
KRALJA 

07,00 

10,00 

17,00 

07.01. PETAK SVAGDAN U BOŽIĆNO VRIJEME 07,30 

Čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2022. godinu 
žele vam vaši svećenici i župni suradnici! 

LITURGIJSKA SLAVLJA U BOŽIĆNO VRIJEME 

 

 

SVETI APOLINAR    

Listić župe Dubašnica 
  

                              
19. prosinca 2021.  

             god: XXXIII. broj: 647 (49) 

Narodi nam se kralj nebeski 
Od Marije, čiste Djevice. 

Na tom mladom ljetu veselimo se, 
Mladoga Kralja mi molimo. 

Daj nam Bog zdravlje, k tomu veselje 
Na tom mladom ljetu svega obilja 
Na tom mladom ljetu veselimo se, 

Mladoga Kralja mi molimo. 

RIJEČ JE TIJELOM POSTALA 
I NASTANILA SE MEĐU NAMA! 

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODNJEGA - BOŽIĆ 2021. 



 

 

ŽUPNI VJERONAUK 

Od 19. prosinca o.g. do 10. siječnja 2022. tj. u vrijeme Božićnih blagdana, 

neće biti vjeronauka za prvopričesnike i krizmanike. Pozivaju se isti da 

sudjeluju u liturgijskim slavljima u crkvi. Također, potičem roditelje da 

pošalju svu djecu od 4. razreda osnovne škole pa nadalje na ispovijed, kako bi 

mogli pristupiti primanju pričesti u predstojećim blagdanima. 

 

POSJET BOLESNICIMA 

PONEDJELJAK (20.12.) 

09,00 - MILČETIĆI*, BOGOVIĆI, ZIDARIĆI* 

14,30 - LJUTIĆI, OŠTROBRADIĆI*, SV. IVAN 

* U ovu grupu spadaju samo oni bolesnici koje ne posjećuje pop Miko Radić. 

 

MOLIMO DA PRIJAVITE NOVE BOLESNIKE I NEMOĆNIKE! 

  

UREĐIVANJE JASLICA 

U utorak 21.12. i srijedu 22.12. u 16,00 sati mladi iz župe će uređivati jaslice. 

Molim mlade koji su u mogućnosti sudjelovati  da o tome obavijeste župnika. 

 

PREDBOŽIĆNO KIĆENJE I ČIŠĆENJE CRKVE 

U srijedu 22.12. u 8,00 sati i u 16,00 sati je kićenje i čišćenje naše župne 

crkve. Po rasporedu su za ovaj tjedan: Ljudmila Čajić, Ana Lasić, Kata Lasić, 

Petra Kraljić i Katica Kraljić. Osim njih pozivaju se i ostali da se uključe i 

daju svoj doprinos u uređivanju crkve, te da se jave župniku radi dogovora i 

koordinacije.     

                 

VELIKA ISPOVIJED 

ČETVRTAK 23.12. 

10,00 - STARIJE OSOBE (UMIROVLJENICI) 

16,00 - DJECA I MLADI 

17,00 - ODRASLE OSOBE 

 

Ako netko ne može doći u uru koja je određena, neka slobodno dođe u nekom 

drugom terminu, međutim mole se svi da dođu toga dana, jer će biti više 

svećenika na raspolaganju pa da ne bude dužih čekanja. 

                                 

DJEČJI PJEVAČKI ZBOR 

Nakon višemjesečnih proba dječjega zbora, napokon je došlo i vrijeme 

radosnog slavljenja blagdana Božića. Naš dječji zbor će animirati liturgiju 
 

 

dječje „polnoćke“ koja će biti na Badnjak u 19,00 sati. Pozivaju se svi članovi 

zbora u četvrtak 23.12. na sv. ispovijed u 16 sati i na generalnu probu nakon 

toga  u župnu dvoranu.  

 

BOŽIĆNO - NOVOGODIŠNJI KONCERT 

U četvrtak 30.12. nakon večernje sv. mise održat će se tradicionalni 

blagdanski koncert u župnoj crkvi s početkom u 18,30 sati. Pozivamo sve 

zainteresirane da se odazovu, te svojom prisutnošću uveličaju ovaj događaj. 

Za prisustvovanje koncertu bit će potebne Covid potvrde. 

 

BLAGOSLOV OBITELJI 

Na ulazu u crkvu nalaze se koverte s rasporedom blagoslova obitelji i listićem 

za samopomoć. Otvorene koverte treba uzeti, ispuniti listić samopomoći, te ih 

zajedno s prilogom vratiti zatvorene prilikom blagoslova obitelji. Blagoslov 

započinje svaki dan u 9,30 - 13,00, a nakon pauze za ručak od 14,30 do 

navečer. Ove će godine uz župnika u blagoslovu obitelji sudjelovati i župnik 

sv. Vida vlč. Patrik Tvorek.  

 

Ove godine zbog nužnog opreza u pandemiji treba paziti na slijedeće:  

 Osim zaštitne maske i propisanog razmaka, ako je moguće, prije i 

tijekom blagoslova držati prostore otvorenima (vrata i prozori), ili 

blagoslov može biti na samom ulazu ili predvorju doma.  

 Vrijeme blagoslova se ne treba nepotrebno odužiti.  

 Ako netko unatoč tome, zbog mogućnosti zaraze, smatra da bi blagoslov 

trebalo odgoditi ili izostaviti, neka se prijavi za odgodu preko 

telefonskog poziva, emaila ili SMS poruke župniku.  

 

KALENDARI 

 Na raspolaganju su katolički kalendari za 2022. godinu. Imamo dvije 

vrste kalendara: 12 lisni kalendari i jednolisni koje je izradio naš svećenik pop 

Miko Radić. Kalendare se može dobiti svaki dan nakon svete mise u staroj 

sakristiji. 

 

SVETE MISE 

U prvom tjednu nove godine (od 2. do 9. siječnja), zbog blagoslova obitelji, 

svete mise će biti svaki dan u 07,30 sati, a u nedjelju 9. siječnja na blagdan 

Krštenja Gospodinovog u 07,00, 10,00 i 17,00 sati. 

 

Tisak: Živo Vrelo i Glas Koncila. 

 


