
Župne Obavijesti 
05. siječnja 2014. – 2. po Božiću 

Župa BDM, Kraljice Apostola, Trg dr. Franje Tuđmana 10 

10290  ZAPREŠIĆ, tel. 3312 633 / www.mka.hr / Ured radi 10-12 i 17-19h 

 

 

 U župnom uredu možete upisati misne nakane za 2014. godinu, također možete 

kupiti kalendare i čestitke.  

 Blagoslov obitelji ide prema rasporedu. Raspored pogledajte u župnom listiću. 

Onih dana kada ima puno obitelji za posjetiti oni zadnji mogu doći na red čak i 

oko 20h. 

 Dolašao nam je p. Goran. On je 1.1.2014. preuzeo službu župnog vikara 

(kapelana). Dobro nam se vratio. Preporučimo našeg mladomisnika i novog 

kapelana u našim molitvama, da ga Bog čuva i da nas sve vodi na putu u 

vječnost. 

 Koncert terceta  «TOMAŠIĆ» „RODIO SE BOG i ČOVJEK“  bit će kod nas u 

crkvi poslije večernje mise na blagdan Bogojavljenja, 6. siječnja 2013. u 20 sati. 

 SVETA TRI KRALJA I BLAGOSLOV VODE. Na Sveta tri kralja, 06. siječnja 

2014. god., u našoj crkvi će se služiti tri svete mise: 08:00, 10:00 i 19:00 sati. Na 

misi u 10:00 sati će biti blagoslov vode nakon čega ćete moći blagoslovljenu 

vodu ponijeti svojim kućama. Tog dana ćemo blagosloviti pastoralni centar. 

Bogojavljenje je dan „otvorenih vrata“ pastoralnog centra i samostanskih 

prostorija, kada ste dragi župljani pozvani sudjelovati u blagoslovu i izbliže 

upoznati one prostore u koje inače rijetko zalazite. 

 Slike i video Božićnih blagdana možete vidjet na župnoj stranici www.mka.hr 

 Informacije i obavijesti pratite na www.facebook.com/kraljica.apostola  
 

 

Tribina za mlade don Toncija Matulica 

Što? Tribina za mlade 

Gdje? Crkva Marije Kraljice apostola, Zaprešić II; trg 

dr. Franje Tuđmana 10 

Kada? 16. siječnja 2014. od 19:00 sati 

Zašto? Produbljivanje vjere i promišljanje o aktualnim 

svjetovnim temama 

Kako? Sveta misa u 19:00 h s kratkom homilijom, 

odmah nakon nje tribina do otprilike 21:00 h i nakon 

toga za sve okupljenje druženje u pastoralnom centru 

Dođite, a i pozovite i druge! 
 

 

 

 

 

http://www.mka.hr/
http://www.mka.hr/
http://www.facebook.com/kraljica.apostola


Blagoslov obitelji 

Blagoslov kuća želi naglasiti da su naše kuće i stanovi obitavališta Božja i zazivaju da 

se Bog ne iseli iz naših domova. Pjesnik Antun Gustav Matoš je to rekao vrlo 

dojmljivo: "Samo onaj je čovjek, tko je živa kuća Božja". Stoga valja blagosloviti 

čovjeka, obitelj, da bi on sam, njegova obitelj i njegov svijet – bili dom Božji.  

 

Kod blagoslova obitelji možete dati prilog za župu i ministrante, ali on nije obavezan. 

Blagoslov i posjet obitelji jednako vrijedan bez novca kao i s novcem, te o visini iznosa 

ne ovisi „kvaliteta“ blagoslova. Vaše priloge stavite u kuvertu (ne mora biti nova).  

 

Ovoga Božića trudit ćemo se držati slijedećeg plana: ujutro krećemo u 9:30 polazeći 

ulicom od manjih brojeva prema većim. Nakon što prođemo sve stanove koji su bili 

predviđeni toga dana vratit ćemo se ispočetka do onih obitelji koji nije bilo doma u 

jutarnjim i ranoposlijepodnevnim satima. Ministranti će nositi zvonce i tamjan pa 

osluškujte glas zvona i pratite miris tamjana. Oni na kraju ulice mogu očekivati 

svećenika čak i oko 20h navečer, ako ne dođe prije.   
 

 p. Vinko  p. Jozo p. Goran  
7.1. Kaštela, Kiseljak, 

Tuđmana, 

Ožegovića Oršića,  Demetra 

8.1. Skurjenija Mihanovićeva 36, 38, 

40, 42, 42a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mažuranića, 

Tadijanovića 

9.1. Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov 

10.1. Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov Naknadni blagoslov 
 
Naknadni blagoslov će biti moguć do 17.1.2014. 
*
Oni kojima ne odgovara dan neka nazovu župni ured (3312-633) radi naknadnog blagoslova.  

 

 

Izlet (hodočašće) na Mariborsko Pohorje 18.1.2014. 

 
7:00 Polazak ispred Crkve 
9:00 Dolazak na Pohorje 
Druženje, skijanje, sanjkanje, šetnja, kuhanje 
čaja, vina i kobasica 
 
16:00 Misa u Hodočasničkoj crkvi 
17:00 Polazak prema Zaprešiću 
19:00 Dolazak u Zaprešić  
 
Cijena prijevoza 60 kn po osobi, djeca mlađa 
od 10 godina ne plaćaju. 
Detalje o iznosu popusta za grupu na Skipass 
ćemo znati za koji dan. 

 
Prijave u Župnom uredu! 
 



Prijave za SHKM Dubrovnik 2014 

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 26. i 27. travnja 2014. 

godine u Dubrovniku pod geslom “Na slobodu pozvani”. Središnje misno 

slavlje bit će u subotu s početkom u 17 sati u luci Gruž, a predprogram 

započinje istoga dana u 12 sati u staroj gradskoj jezgri. Po završetku 

misnog slavlja, mladi će se uputiti u župe Dubrovačke biskupije gdje će, 

prema programu župe domaćina, provesti nedjeljno prijepodne. Na 

susretu će moći sudjelovati samo prijavljeni sudionici koji će nakon 

prijave dobiti svoju jedinstvenu akreditaciju koja će ujedno biti ulaznica za predprogram, muzeje u 

gradu, kao i prostor središnjeg euharistijskog slavlja. 

Prijave za SHKM se otvaraju u utorak, 7. siječnja 2014. i zatvaraju na Pepelnicu, 5. ožujka 2014. 

godine. 

Cijena: 330 kuna (300 kn prijevoz + 30 kn kotizacija za susret). 30 kuna potrebno je uplatiti 

prilikom prijave, a prijevoz se može platiti kasnije. Prijaviti se možete putem maila: kraljica 

apostola@gmail.com (putem njega se mogu dobiti i detaljne informacije vezano uz sam susret) te 

nakon svetih misa u sakristiji ili u radno vrijeme župnog ureda. 

Za prijavu je potrebno upisati: 

1.) ime 

2.) prezime 

3.) spol 

4.) datum rođenja 

5.) veličina majice 

6.) broj mobitela 

7.) e-mail 

8.) mjesto 

9.) župa 

 

Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM) je susret mladih katolika koji se održava svake dvije 

godine u jednom od gradova Republike Hrvatske. Deveti po redu SHKM održat će se u 

Dubrovniku 26. i 27. travnja 2014. godine. Prethodili su mu Susreti hrvatske katoličke mladeži u 

Splitu (1996.), Rijeci (2000.), Osijeku (2002.), Šibeniku (2004.), Puli (2006.), Varaždinu (2008.), 

Zadru (2010.) i Sisku (2012.). 

Na prethodnom susretu u Sisku mladi Dubrovačke biskupije, na kraju euharistijskog slavlja, 

nakon što je najavljeno da će se idući SHKM održati u Dubrovniku, preuzeli su križ iz ruku mladih 

Sisačke biskupije, te tim simboličnim činom preuzeli organizaciju i pripremu ovog velikog 

događaja za mlade cijele naše Domovine. Od tog trenutka započele su pripreme SHKM-a 

Dubrovnik 2014 u kojima sudjeluje cijela Dubrovačka biskupija. Cilj cjelokupnih priprema nije bio 

samo dobro organizirati SHKM, već u pripreme uključiti cijelu biskupiju i “probuditi” je, a sa 

sigurnošću se može kazati da se u toj namjeri i uspjelo. 

 

 



MISNE NAKANE OD  OD 05.01.2014. DO 12.01.2014 
 

05. Ned. DRUGA NEDJELJA 

PO BOŽIĆU, Sv. 

Emilijana, Sv. 

Telesfor 

8:00 ZA ++IZ OBIT. LIVIĆ 

10:00 - SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE - 

11:30 +STJEPAN BAĆA I ++IZ OBIT. PETELINEC, BEDENIK 

I DUNJA TKALČEVIĆ 

19:00 ZA ++IZ OBIT. DIMAĆ 

 

06. Pon. BOGOJAVLJENJE 

– Sveta tri  kralja 

8:00 ZAHVALA MAJCI BOŽIJOJ 

10:00 +IVICA BIROVČEC 

19:00 MOLITVENI VIJENCI 

+BLAŽ MILIČEVIĆ 
 

07. Uto. Sv. Rajmund 

Penjafortski 

7:00 - NEMA SV. MISE - 

19:00 ZA ++IZ OBIT. BLAŽINA, STRAHONJA, ĐURIN I 

CIBERLIN 
 

08. Sri. Sv. Severin, Gospa od 

brze pomoći 

7:00 ZAHVALA MAJCI BOŽIJOJ 

19:00 +MARIJA DELAČ 

 

09. Čet. Sv. Andrijan, Sv. 

Julijan i drugi 

7:00 ZAHVALA MAJCI BOŽIJOJ 

19:00 +MARKO ILIĆ 

 

10. Pet. Sv. Agaton, papa, Sv. 

Grgur X, papa 

7:00 ZA DUŠE U ČISTILIŠTU 

19:00 NA ČAST SRCU MARIJINU 

+IVAN STANKOVIĆ I ++IZ OBIT. STANKOVIĆ, TE 

ĐURO, VINKO I KATA 

++MARIJA, IVAN I PETAR RUPČIĆ I  

++IZ OBIT. RUPČIĆ 

 
 

11. Sub. Sv. Higin, papa 7:00 ZA DUŠE U ČISTILIŠTU 

19:00 ZA ++IZ OBIT. KNEŽEVIĆ 

 

12. Ned. KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

8:00 ZA ++IZ OBIT. MAČEFAT 

10:00 - SVETA MISA ZA SVE ŽUPLJANE - 

11:30 ++GRGO, KATICA I BRUNO ŽUTELIJA, I  

++IZ OBIT. ŽUTELIJA I DIDOVIĆ 

19:00 ZA ++IZ OBIT. DUČAK, STRELEC I MAJERIĆ 

 

 
Početak svetog Evanđelja po Ivanu 
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade 
ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima 
svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. 
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok 
da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, 
nego - da posvjedoči za Svjetlo. 
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; 
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. 
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. 

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. 


