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Čitanje Evanđelja po Mateju
Rođenje Isusa Krista zbilo se 
ovako.
Njegova majka Marija, zaručena 
s Josipom, prije nego se 
sastadoše, nađe se trudna po 
Duhu Svetom. A Josip, muž 
njezin, pravedan, ne htjede je 
izvrgnuti sramoti, nego naumi 
da je potajice napusti. Dok je 
on to snovao, gle, anđeo mu se 
Gospodnji 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 nadjenuti 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 Gospodnji: uze k 
sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.

Propovijed
Kad danas čujemo navještaj Mariji, 
to nas potiče da se navještaj dogodi 
svakom čovjeku. Marija je kao primjer 
prihvaćanja volje Božje. Ona je prva 
prihvatila navještaj i pozvala cijelo 
čovječanstvo da prihvati Isusa koji je 
Božje poslanje čovječanstvu. Čovjek 
prihvaćanjem Božjeg 'Da' ulazi u novo 
vrijeme koje je ispunjeno nadom i 
povjerenjem u budućnost. Isusov 
dolazak je poziv na vjeru u budućnost. 
Bez prihvaćanja Božje volje nema 
istinskog Božića.
Cijeli božićni "štimung" ima za cilj 
pripraviti čovjeka za životni Božić. 
Za rađanje Boga u nama (Tauler). 
Isusovo porijeklo je Božansko. Da 
bi ga se shvatilo i prihvatilo kao 
vlastitost svakog čovjeka, njegovo 
je porijeklo božansko utjelovljenje u 

Sv. Mise u župi: 
Porat: nedjeljom u 07:00 i 09:30, 
ostale dane u 06:00.
Kapela sv. Nikole: svaki dan u 17:00 sati.  
Sv. ispovijed 15 min prije Mise. Euharistijsko 
klanjanje je srijedom nakon Mise.

Tisak: Vez, GK

Čišćenje crkve: 
Žic Jelka, Turčić Jennifer, Kezele 
Dijana i Vodinelić Katica
Ispovijedi: 
Svaki dan 15 min prije večernje sv. Mise

Radno vrijeme župnog ureda: 
Ponedjeljak od 09:00 do 11:00 i  
petak 09:00 do 10:00

Raspored sv. Misa
Ponedjeljak, 19.12.2022.  
06:30 - Misa Zornica † Katarina Bogović 

Utorak, 20.12.2022. 
06:30 - Misa Zornica † Josip Kremenić

Srijeda, 21.12.2022.
06:30 - Misa Zornica † Josipa Žgombić

Četvrtak, 22.12.2022.
06:30 - Misa Zornica 
  † Toma i Katica Dolušić 

Petak, 23.12.2022. 
06:30 - Misa Zornica † Žic Katarina

Subota, 24.12.2022.
BADNJAK
19:00 - ''Dječja Polnočka''
   † Nikola i Anton Peranić
23:30 - Misa Polnoćka † Fuska Mršić

Nedjelja, 25.12.2022.  
BOŽIĆ  - ROĐENJE GOSPODNJE
10:00 - Sv. Misa
18:00 - Večernja sv. Misa
  † Marija Bogović

Tjedan 19. 12. - 25. 12. 2022.

Izdaje: Župni ured Dubašnica, Dubašljanska 29; 51511 Malinska; Tel. 051-858-005 
e-mail: zupuduba@gmail.com; Odgovara: Marin Hendrih 091 400 48 40 www.zupadubasnica.com
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Sretan i blagoslovljen Božić!
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ljudskom rodu. Kad nam se naviješta 
Isusova loza, time se upućuje da je 
svima nama porijeklo božansko. Josip 
je čovjek ljubavi i povjerenja. On je 
također poziv svim ljudima. Neka 
Božje svjetlo sijevne u svima nama. 

Iz propovijedi Marijena Jurčevića OP

Nakon adventske 
korizmene obnove mladih 

u Betanij na Lošinju

Za dobru ispovijed 
potrebno je pet stvari: 
1. Temeljito ispitati svoju savjest u 
svjetlu Božje riječi i crkvenoga nauka.
2. Pokajati se za svoj grijehe.
3. Odlučiti da više neću griješiti.
4. Ispovjediti svoje grijehe.
5. Izvršiti naloženu pokoru.

Učinci dobre ispovijedi

1. oprašta nam učinjene grijehe i daje 
nam Božju milost;
2. vraća mir našoj savjesti;
3. otvara nam vrata raja i zamjenjuje 
vječnu kaznu u paklu vremenitom 
kaznom;
4. čuva nas od ponovnog grijeha i 
otvara nam blago crkvenih oprosta. 

Pomirenie ima uvijek 
dvije strane:

1. pomirenje s Bogom, čiju ljubav i 
ponudu spasenja odbijamo grijehom;
2. pomirenje s braćom, koju grijehom 
oštećujemo i vrijeđamo (svi su ljudi 
povezani u dobru i u zlu).

Nekoliko misli sv 
Ivana Marije Vianeya 

o sakramentu sv 
Ispovijedi:

 ౪ Lijepa je misao, djeco moja, da 
imamo sakrament koji liječi rane 
naše duše! 

 ౪ Djeco moja, ako osoba ima ozbiljnu 
bolest, mora ići liječniku po lijek. 
Isto tako, ako smo pali u bilo koji 
teški grijeh, moramo otići liječniku, 
odnosno svećeniku po lijek, to jest 
na ispovijed. 

 ౪ Bog većom brzinom oprašta 
raskajanom grešniku, nego što 
majka spašava svoje dijete iz vatre.

 ౪ Kad odete na ispovijed, maknut ćete 
čavle našem Gospodinu.

Obavijesti
 ౪ Kuverte za blagoslov obitelji nalaze 
se na ulazu u crkvu. 

 ౪ Blagoslovi obitelji biti će u periodu 
od 26 ili 27.12. – 07.01. Raspored će 
biti u sljedećem listiću. Otvorene 
kuverte 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.

 ౪ Posjet starijim i nemoćnim 
osobama biti će od 09 sati u utorak 
(Sv Anton, sv Ivan, Oštrobradići, 
Milovčići, Ljutići, Žgombići) te u 
srijedu od 09 sati (Malinska, Zidarići 
i Milčetići).  Slobodno prijavite ako 
imate stariju ili nemoćnu osobu za 
posjetu. 

 ౪ Raspored božićnih ispovijedi 
23.12. nalazi se u listiću. Ako netko 
ne može doći u to vrijeme neka 
slobodno nazove i 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. 

 ౪ Postavljanje jaslica i kićenje 
crkve biti će u utorak od 17 sati. 

RASPORED 
BOŽIĆNIH ISPOVIJEDI
PETAK  23.12. 
10:00 – Starije osobe (umirovljenici)
16:00 – Djeca i mladi 
17:00 – Odrasle osobe

Neka mi se jave mladi koji bi željeli 
sudjelovati. 

 ౪ Ministranti neka se jave za dogovor 
oko rasporeda za blagoslov 
obitelji.

 ౪ Dječja Polnoćka biti će na Badnjak 
u 19 sati te će je animirati naš dječji 
zbor ''Silan Bog''. Nakon Mise biti će 
prigodno druženje. Misa Polnoćka 
biti će u 23.30.   

 ౪ Po rasporedu za čišćenje crkve 
su za ovaj tjedan su Žic Jelka, 
Turčić Jennifer, Kezele Dijana i 
Vodinelić Katica.  Neka čišćenje 
učine u određeno vrijeme od srijede 
do petka.  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. 

 ౪ U sljedećem tjednu pa do 09. 
siječnja za vrijeme trajanja školskih 
praznika neće biti školskog 
vjeronauka niti drugih zajednica. 
U tjednu nakon Božića i sve dok 
traje blagoslov obitelji neće biti 
uredovnog vremena župnog ureda 
nego se za potrebe javite na mobitel 
pa ćemo se dogovoriti za vrijeme 
susreta. 

 ౪ 30.12. u 18 sati u našoj župnoj crkvi 
održati će se tradicionalni božićno – 
novogodišnji koncert.  

 ౪ Stigli su novi katolički kalendari. 
Mogu se kupiti na ulazu u crkvi po 
cijeni od 20 kn. 

 ౪ Molio bi da žene koje čiste crkvu 
ujedno počiste i koševe za smeće te 
vanjski wc.


