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Čudesna je ta božićna noć. Ona nas obasjava neobičnim svjetlom. Ona nam donosi mnoštvo 

darova: Božje sinovstvo, Marijino majčinstvo, nasljedovanje Krista… 

Krist je vječni i najdivniji ideal čovjeka! Zato je dostojno da njegovo rođenje svake godine 

iznova, novim žarom, novom svježom ljubavlju slavimo, bez obzira na vanjska ograničenja i 

događanja zbog pandemije koronavirusa. To je rođendan koji nikad ne smije pasti u zaborav. 

To je rođendan koji nas svake godine nanovo obogaćuje, razveseljuje, usrećuje. To je dan 

od kojeg trebamo živjeti i u ostale dane godine. Božić je objava da je svaki čovjek ljubljen 

od Boga. Neka svjetlo Božića rasvijetli vaša srca i obasja sve staze vašega života! 

NEKA NOVOROĐENI ISUS KRIST VAMA, DRAGI VJERNICI, ČITATELJI, PRIJATELJI I 

DOBROČINITELJI, UDIJELI SVOJE DAROVE LJUBAVI I MIRA! SRETAN VAM BOŽIĆ, A 

BLAGOSLOV BOŽJI PRATIO VAS KROZ 2021. GODINU!  

To vam mole i žele:                      

Vjekoslav Meštrić, župnik 

Marko Dominić, župni vikar 

Ivan Buhin, umirovljeni sveć. 

mons. Franjo Prstec, umirovljeni sveć. 

Berislav Vrljić, trajni đakon 

Sestre Služavke Malog Isusa: 

s. Leopolda, s. Imakulata i s. Bernardica 

 

BOŽIĆNA ČESTITKA 



 

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: onima koji vjeruju u 

njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, 

nego - od Boga. Riječ tijelom postade i nastani se među na ma i vidjesmo slavu 

njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan 

svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom 

je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na 

milost. Uistinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. 

Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga 

obznani. Riječ Gospodnja. 

EVANĐELJE 



 

Božić je za mene najljepši blagdan na svijetu. Nijedna lijepa priča o Božiću, nijedan lijepi 

poklon nije ništa prema osjećaju koji nam daje Božić.  

Božić nije samo priča o Djedu Božićnjaku, to je osjećaj radosti, smirenosti, blagostanja, dan 

kada slavimo rođenje Isusa Krista, Sina Božjega. To je dan kada je obitelj na okupu uz 

pjesmu, smijeh i veselje. Božić je čarolija. 

Petra Stipaničev, 5.d 

 

Prosinac je poseban mjesec za mene. U prosincu najčešće pada snijeg, a to je vrijeme koje 

rado provodim sa svojim prijateljima. Obožavamo raditi snjegovića, grudati se i sanjkati po 

ledu. Nakon hladnog snijega i smrzavanja svi odlazimo u kuću na toplu čokoladu. 

BOŽIĆNA ČAROLIJA 

 

Stiže nam vrijeme 

sreće i veselja. 
 

Kamo god krenemo, 

osmijehe gledamo. 
 

Toplo se obucimo, 

a tužno lice svucimo... 
 

Jer Božić nam stiže 

i sve je bliže, bliže… 
 

Nika Kottnig, 7.b 

 

Kad anđeli upale božićnu 

svijeću, 

pale se i naša srca. 

Kad anđeli upale božićnu 

svijeću, 

u nama zasvijetli radost, 

naše duše preplave osjećaji. 

Kad anđeli upale božićnu 

svijeću, 

taj nas plamen grije i štiti. 
 

Marta Kovačević, 7.b 

 

Zvijezde blistaju noćas 

Poput anđela. 

Zvijezde blistaju noćas 

Jače. 

Znam, Božić je tu 

I Isus je blizu. 
 

Zvijezde blistaju noćas… 
 

Mate Bagarić, 5.d 



U prosincu se događa Božić. Cijela je obitelj na okupu, kiti se bor, ukrašava kuća, pripremaju 

se razne slastice i kupuju pokloni kao znak pažnje. Ipak, iako su važan važan dio Božića, 

obitelj i zajedništvo ipak imaju puno veću vrijednost od poklona. 

Božićnu čaroliju osjećam tijekom cijeloga prosinca počevši od prvog došašća,  preko zimskih 

radosti i veselja s obitelji pa sve do Božića. Nju ne možemo opipati, ali možemo je osjetiti 

duhom. 

Davor Kovačević, 5.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STIŽE BOŽIĆ… STRAH ME DA GA NE PROMAŠIM 

Stiže Božić. Sve je već ukrašeno i lampice su posuda. Majke razmišljaju što će skuhati za 

posebni božićni ručak, a očevi s djecom biraju drvca. Jedino moja obitelj još nije ništa 

uredila, pripremila ni počela planirati. Uvjereni su kako će sve stići obaviti na Badnjak. Svake 

godine to kažu, a onda se dogodi isto. Prije nekoliko godina drvce nismo ni imali jer je tata 

bio u Njemačkoj, a mama se nije mogla odlučili hoće li izabrati ono najveće, srednje ili 

najjeftinije. Moja sestra obožava kititi bor, ali mi ga postavljamo u kasnim noćnim satima pa 

ona ne može sudjelovati.  

Jedini smireni Božić kojega se sjećam bio je 2014. Naša se obitelj okupila kod bake i djeda. 

Blagujući za stolom, svi smo se smijali i veselili. Ručali smo već davno isplaniran ručak i 

nitko nije bio nervozan, nikamo se nismo žurili. No taj ću Božić posebno pamtiti, ne samo 

U božićno doba veselimo se svi 

i u čarolije njegove vjerujemo 

mi. 
 

Posebno je vrijeme za razne 

želje, 

a baš te čarolije nose nam 

veselje. 
 

Radost je veća kada zajedno je 

dijelimo 

jer tada pravu čaroliju osjećamo. 
 

Dobrota, toplina i ljubav prema 

svima, 

to samo Božićna čarolija ima. 
 

Nika Kojc, 5.d 

 

Kada Božić pokuca na vrata 

i otkucaju kazaljke sata, 
 

obitelj na večeru pođe 

pa s hrpom darova dođe. 
 

Zatim tata gitaru svira 

i žice spretno bira, 
 

a cijela obitelj veselo pjeva 

makar vani grmi i sijeva. 
 

Oko okićenog i lijepog bora 

stojimo svi bez muka i mora. 
 

Bez ikakvih problema 

I psić pod borom drijema. 
 

Baš zato Božić volimo 

jer se s obitelji družimo. 
 

Lana Ferdelji, 5.c 

 



zbog mira koji smo osjećali, već i zbog smrti moje bake pet dana poslije. Od tada moja je 

obitelj zaboravila na Božić.  

Ipak, dogodilo se nešto čudesno što me promijenilo i vratilo na božićni put. Jedne nedjelje, 

na misi, svećenik je govorio o tome kako je Božić dan u godini kada trebamo biti zahvalni 

za svoj život i naučiti cijeniti sve što nam život pruža. Dan kada se moramo prisjetiti kako je 

Isus od rođenja trpio muku, rođen u štalici i ležeći na oštroj slami. Naglasio je da je Božić 

obiteljsko vrijeme koje treba dobro iskoristiti bez stresa, svađa i ljutnje, a s puno oprosta i 

molitve. Te sam večeri usnula san u kojemu je bio anđeo u liku moje bake.   

„Ana, spasi ovaj Božić. Pokaži im njegovu istinitu ljepotu. Ne daj da te loše uspomene koče 

u stvaranju onih dobrih!“ 

Sljedećega jutra upitala sam mamu sjeća li se je li baka voljela Božić. A ona mi je o tome 

pričala sa sjajem u očima. Rekla mi je da je baka bila pravi duh Božića. I tada sam shvatila. 

U svakoj obitelji ima jedan čovjek kojemu je podaren poseban duh Božića; u našoj to je bila 

baka. Sada trebamo naći bakina nasljednika i to ću ove godine biti ja. Potrudit ću se da ovaj 

Božić bude poseban...  

Mama će sve kupiti na vrijeme, tata neće zaboraviti na drvce, a ja ću otići s njim i pronaći 

ono najljepše. I, da, okitit ćemo ga prije sekina odlaska na spavanje. A na božićno jutro svi 

ćemo se radosno zagrliti i zahvaliti baki na božićnome duhu koji nam je ostavila.  

Ana Krtalić, 7.b   

BOŽIĆ JE OSJEĆAJ, A NE SAMO BLAGDAN 

Stiže Božić! Veselje vlada posvuda! Svi smo u svojim domovima, pečemo kolače, smijemo 

se i zabavljamo. Najzabavnije su pripreme. Znate već kako to ide. Razbij jaje, dodaj brašna i 

ulja pa to promiješaj i stavi u pećnicu. I eto, već imaš kekse. Eh, a sad napravi kolač… To 

je već malo teže jer treba ti još i čokolada i šlag… Cijeli dan provodimo u kuhinji. I već smo 

toliko pojeli, a do Božića su još samo dva dana… 

Odlučila sam prošetati gradom. Došla sam do neke trošne kućice koja se, na moje veliko 

čuđenje, nalazila među mnoštvom zgrada. Zaustavio me dječji smijeh i radost. Zračila je 

ljubavlju iako je izgledalo da su uvjeti za život prilično nepovoljni.  Te su me misli morile 

cijeli dan, posebno kada smo kupovali božićno drvce i poklone. Mama me navečer utješila 

rekavši: „Sreća nije u materijalnome, nego ovdje“, i pokazala na srce.  Te ću riječi nositi sa 

sobom cijeli život. Shvatila sam da je za sreću dovoljna ljubav jer bez ljubavi čovjek će biti 

nesretan, živio u trošnoj kućici ili velikoj zgradi.  

Ove ću godine malo drukčije proslaviti Božić. Poljupcem, osmijehom, lijepom riječi, 

pomaganjem drugima… Svoj ću poklon darovati prijatelju koji ga ne može dobiti i pokazati 

mu da mi je drago da postoji i da je dio moga svijeta. To je prava bit Božića, onaj osjećaj 

zajedništva, radosti i molitve.  Isus je rođen da nam to pokaže.  

Emanuela Verović, 7.b 

 



Stiže Božić, ukrašavaju se domovi, kupuju pokloni… No, slavimo li Božić iz pravoga razloga?  

Razmišljamo li ponekad zašto nam je Božić važan? Materijalne stvari sve nas više odvlače 

od prave vrijednosti prema nebitnome, prema prolaznome.  Više ne razmišljamo kako 

zajedno s obitelji dočekati taj dan, stvarati uspomene, veseliti se i hvaliti Boga, već kako se 

obući, kakve poklone kupiti.  

Ponekad strahujem da ćemo zbog toga propustiti pravi smisao Božića, u sjećanju će nam 

ostati samo pokloni koje smo dobili, a ne ljubav i sreća koju bismo taj dan trebali slaviti te 

trenutci provedeni s obitelji. Stoga, potrudimo se ovoga Božića promijeniti nešto u sebi da 

ga zauvijek možemo pamtiti zbog radosti koju nam je donio. 

Lara Vlajčević, 7.b 

Jednom davno postojalo je sretno selo Zabavbreg. Svi su se ljudi u selu po cijele dane 

veselili… Svi osim jedne osobe. Na kraju najtamnije ulice Zabavbrega nalazila se stara kuća, 

a u njoj Stjepan, najmrzovoljnija osoba u gradu. Stjepan nije vjerovao u sreću, nije slavio 

rođendane ni blagdane, nije osjećao ljubav.  

Kako Stjepan ne vjeruje u Božić, planirao ga je prespavati kao i svake druge godine, ali baš 

kada se poslije ručka pripremao kročiti u svoju hladnu pustinju zvanu snom, mir mu je 

poremetila glazba velike božićne proslave s već ukrašenoga trga. Bio je toliko ljut da je 

odlučio potrgati lampice na božićnom drvcu… Odbrojavanje je započelo i završilo, no ništa 

se nije dogodilo. Samo tuga. Stjepan se iz daljine smijao, a trg je odjednom bio pun ljudi 

bez osmijeha, ljudi poput njega.  

A onda… Pogled mu uhvati jadno uplakano dijete koje čeznutljivo gleda u bor. Nešto se u 

njemu prelomilo. Shvatio je da je pogriješio, da Božić ne smije ovako završiti, da treba spasiti 

Božić. Otrčao je do kuće i sam izradio lampice za bor… 

Kad je nada gotovo ugasnula, odjednom se upalila čarolija... Ljudi su skakali, plesali, neki 

su i plakali od sreće. A Stjepan? Stjepan je shvatio da je Božić srce, srce koje neprestano 

kuca veseljem i ljubavlju. Shvatio je da je Božić nezamjenjiv osjećaj. 

Luka Čerina, 7.b 

Na badnje jutro jedna je djevojčica ustala s veseljem i osmijehom. Sutradan je Božić. Provest 

će blagdane s bakom i djedom jer majka mora na službeni put. Bila je pomalo tužna zbog 

toga, ali majka ju je utješila. Božićni se duh osjeća u srcu, ali i u mislima na voljene osobe 

kada nisu s nama.  

Božićno je jutro osvanulo.  Djevojčica je utrčala u dnevnu sobu u kojoj je bliještao sjajni bor. 

Iznenađenje! Cijela je obitelj bila za stolom. I majka… 

Djevojčica je bila presretna.           

Gabriela Lažeta, 5.c                  
 

 

 



  

 

 

  

To već pozabljeno Sveto Gospodnje leto, jezero-devetsto-devedeseto 

vu našem Stenjefcu, baš na sam Badnjak, na placu je zrasla visoko vu zrak, 

od liepih dišečih borekof složena 

 bujna i kitnjasta šumica zelena.  
 

 Svetu smo radost vu zraku ćutili i vu dušama – kaj smo ih sčistili  

i od štale prepravili f – hotel, vu čast Onomu ki bu tu noć došel, 

dugo smo čekali tu Božićnu noč 

 da se Jezuš rodi nam za spas i pomoć.  
 

Dok smo se k Polnočki žurili, biežali, po placu su neprodani boreki ležali 

kramari su ih pustili i vu krčmi pili i dok smo mi vu cirkvi Božić slavili, 

boreki su vani ostavleni ležali 

othičeni drftali, kak Jezušek f štali. 
 

Na Božićnu je noć zaprašil bieli sniek, pokril po Stenjefcu hiže, pute, jarek, 

zabielel je sniek po placu Stenjevečkom,  

na njem' su kak mrtveci po groblju bogečkom, 

ležali mrtvi boreki zu snegom pokriti 

kakti Sinek Božji – vu belo poviti. 
 

Nebuju već rasli f šumi, vu tišini, fpirali se vetrima, cajtima, sudbini 

ni tiče poslušali, gniezda jim nosili – mi pak smo na Božić ipak srečni bili, 

kaj se Božek rodil za spas nam' griešnima 

a kaj borovjev mira – koga to zanima!? 
 

Bog znaj, kak se bumo dale veselili, dok bumo vse borovje poništili 

kaj nam buju dojduči cati donašali, dok zelene šume bumo – dokončali, 

kak bumo opstali, kak bumo živeli 

i kakve bumo onda Božiće imeli?!? 
 
 
 
  
   
 

STENJEVEČKI BOŽIĆ 1990. 



Ovo je pitanje na koje Isus očekuje odgovor, mislim od dana našeg rođenja, kada i na koji 

način ćemo napokon primiti i prihvatiti Isusa u svom životu. 

Naš Isus je zahtjevan, nije polovičan, nije škrt ni sebičan i to isto traži od nas, želi da nam 

je On centar našega života, našeg bića, našeg življenja. I sada dok čitam ovu rečenicu imam 

potrebu objasniti vam tu rečenicu malo dublje, zašto On od nas zahtijeva sve to?   

Zato što tek kad nam Isus postane najbitniji, mi postajemo osobe kakve je On zamislio, 

postajemo bolji ljudi, bolji prijatelji, bolji roditelji, bolja djeca svojim roditeljima, bolji učenici 

(ovo je jako bitno), bolji zaposlenici, bolji vjernici. Bog nas je stvorio na svoju sliku pa ako 

primimo Isusa u svoj život na način na koji to Bog zahtijeva od nas, mi postajemo kao On.  

Današnje vrijeme, vrijeme ove pandemije u kojoj mnogi ljudi gube posao, blizinu drugog 

čovjeka i na kraju krajeva gube život, gube svoje bližnje, vrlo lako dolazi do trenutka kada 

padajući u očaj zatvaramo vrata Isusu, koji u tim trenucima tako želi biti s nama, želi da 

osjetimo Njegovu prisutnost u svom životu, da ne budemo sami, izgubljeni, da imamo 

prijatelja koji s nama želi proći svaki teški i laki korak. 

Ne smijemo zaboraviti da su i Njega i Njegove roditelje odbacili, jer - ne zaboravimo - rođen 

je u hladnoj i vlažnoj štalici jer za njih nije bilo mjesta u svratištu; zatim su na magarcu 

bježali u Egipat (sjetimo se da je Marija taman bila rodila), živio je kao izbjeglica u tuđoj 

zemlji, nakon toga se vraća u Nazaret gdje žive povučenim životom u molitvi i počinje 

djelovati sa svojih 30 godina, a kada se napokon obećani Mesija pojavi među ljudima, svi 

znamo što mu njegovi učiniše, odbaciše ga i razapnu na kraju.  

Je li naš život ponekad drukčiji od Isusova? 

 Pa nekome i nije, a neki žive jako dobro, ali zbog toga što nisu upoznali i prihvatili Isusa, 
ne znaju prihvatiti ni najmanji križ u svome životu.  

ŽELIŠ LI PRIMITI ISUSA? 



Cijeli svijet je, zahvaćen ovom pandemijom, pao na koljenja, osjećaju se izgubljeni i 

ostavljeni. Zabranili su nam mise, bolesni ne mogu primiti sakrament bolesničkog pomazanja 

i sve je to strašno i teško. Primanje svete Pričesti na ruku nekima isto jako teško pada, jer 

naše ruke nisu kao i svećenikove, jer svećenikove ruke su Njegove ruke, svi smo na razmaku, 

od maski ne vidimo ni osmijeh ni suze ljudi koje susrećemo na ulici. 

 Ali najbitnije je kada se vratimo na onih nekoliko prijašnjih rečenica o Isusovom životu, 

kada vidimo što je On sve prošao, najbitnije u svemu tome jest ne očajavati, nego kao Isus 

izdići se iznad svih kušnja ovoga vremena i kušnja našega života, vjerovati da je Bog tu, jer 

nas On nije i neće nikada ostaviti. Ovo je kušnja današnjeg čovjeka, čovjeka koji je zaboravio 

pustiti i primiti Isusa u svoju kuću, u svoj život i ono što je najgore u današnje vrijeme, 
mnogi mu ne žele ponuditi ni dati štalicu, jer sve svoje cijene do besvijesti. Siromašne i 

odbačene i ne želimo primijetiti, ili im samo uplatimo novac na neki račun jer je danas to in.  

Bliži nam se Božić, u adventu smo, kada se spremamo i kada nam Isus dopušta iz godine u 

godinu da ga primimo u svoj život, i zato budimo kao Job, prihvatimo svim srcem patnje 

danas cijeloga svijeta jer smo se svi našli u istim nedaćama, prihvatimo kao on volju Božju 

i neka Bog bude siguran u nas kao što je bio i u Joba da ga, kada ga jednom primimo, 

nikada više ne zaniječemo jer vjerujemo da Bog sve izvodi na dobro. 

 Dolazi nam Božić, najradosniji dan u godini, maleni Isus će se nastaniti u našim kućama i 

ispod naših jelki zasvijetlit će divne štalice (molim vas da to bude što kasnije, bliže Božiću) 

i zato mirni budite i bdijte da možemo čuti Njegov dolazak i primiti ga čista i otvorena srca. 

Sretan i blagoslovljen Božić! 

 

Bi li se presvukao prije nego ga pustiš unutra? Ili bi sakrio neke časopise i postavio Sveto 

pismo na njihovo mjesto?  

Bi li sklonio svoju svjetovnu glazbu, a izvadio crkvenu pjesmaricu?  

Bi li mu mogao dopustiti da uđe odmah ili bi ga zavlačio?  

Razmišljam… kada bi Spasitelj bio s tobom dan-dva, bi li nastavio raditi stvari koje redovito 

radiš?  

Bi li nastavio govoriti ono što uvijek govoriš?  

Bi li se tvoj život nastavio kao što živiš svih drugih dana? Bi li poveo Isusa sa sobom svugdje 

gdje ideš? Ili bi možda promijenio svoje namjere tih dana?  

Bi li ti bilo drago upoznati ga sa svojim najdražim prijateljima?  

Ili bi se nadao da oni neće navraćati dok On ne završi posjet?  

Bi li ti bilo drago da ostane s tobom za stalno?  

Ili bi odahnuo kada bi konačno otišao?  

Bilo bi zanimljivo znati što bi stvarno radio da Isus kao osoba dođe biti neko vrijeme s tobom. 
 

DA TI ISUS DANAS DOĐE 



 
Dragi župljani, svega smo par dana do proslave blagdana rođenja Gospodinova - Božić, a 

htjeli smo vas podsjetiti kako smo ove godine 18. listopada 2020. (Misijska nedjelja) imali 

priliku ugostiti vlč. Odilona Singboa, sveučilišnog kapelana Hrvatskog katoličkog sveučilišta.  

Tom prigodom prikupili smo značajan izvor sredstava za potrebe rada Zaklade "Dijete svjetla" 

koja skrbi o djevojčicama u Domu za djevojčice bez odgovarajuće roditeljske skrbi Sv. Ivan 

Pavao II. u Beninu.  

Vlč. Odilon i suradnici iz Zaklade Dijete svjetla zahvaljuju župljanima na dobročinstvu i 

nesebičnim donacijama, a prikupljena sredstva najvećim dijelom su usmjerena u projekte 

vezane uz Dom Sv. Ivan Pavao II. u Africi.  

U sklopu nekoliko projekata Zaklade, tijekom 2020. godine završena je gradnja knjižnice 

unutar Doma te uskoro slijedi akcija opskrbe knjigama. Također, izgrađen je ribnjak te su 

kupljene ribe i ostale životinje potrebne za ostvarivanje samoodrživosti Doma.  

Osim toga, pripremljeno je zemljište na kojem će se uzgajati povrće i druge kulture za 

prehranu djevojčica sve s ciljem smanjenja ovisnosti Doma o vanjskoj pomoći. Dio sredstava 

iskorišten je za školovanje siromašne djece koja nisu smještena u Domu. 

 

Od srca se zahvaljujemo svima koji su pomogli! 
 

ZAKLADA „DIJETE SVJETLA“ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Majko Božja i Majko naša, 

Ti si nam uzor i primjer 

kako tražiti i prihvaćati Božju volju, 

kako živjeti s Bogom i njemu se posve predati. 

Tebi se utječemo u svojim potrebama. 

U neizmjernoj dobroti svojoj štiti nas majčinskim zagovorom. 

Moli s nama i moli za nas: 

da u vjeri ne malakšemo, 

u poteškoćama ne klonemo, 

u napastima ne padnemo. 

Moli za blagoslov našim obiteljima, 

za postojanu i vjernu ljubav bračnim drugovima; 

za pravi put djeci i mladeži, 

za strpljivost i snagu starijima i bolesnima, 

a svima nama za sretnu i blaženu smrt. 

Pomaži našem hrvatskom narodu 

da bude vjeran tvome Sinu 

gradeći s Njime svoju budućnost. 
 

MAJKO BOŽJA STENJEVEČKA, MOLI ZA NAS! 

MOLITVA GOSPI STENJEVEČKOJ 



  

NAPOMENE ZA BLAGOSLOV OBITELJI 

U blagoslov obitelji ove godine s obzirom na epidemiološke mjere, posebno novih 

preporuka koje traju do 10. siječnja, ići ćemo isključivo onim obiteljima koje se prijave putem 

obrasca preko naše web stranice (Link) ili preko letka kojeg možete uzeti na stolu za tisak. 

Prijaviti se trebate bez obzira da li živite u kući ili stanu. Molimo vas prijavite se do Božića. 

Prilikom pohoda vašoj obitelji očekujemo da nas dočekate noseći masku, bez rukovanja i uz 

držanje distance. I mi ćemo nositi maske. Ako netko želi, obitelj možemo blagosloviti i s 

vrata stana ili kuće, bez ulaska u prostor. Jednako tako, ako netko misli da svojim dolaskom 

ugrožavamo zdravstvenu sigurnost obitelji ne mora nas primiti. Razumijevanje je kršćanska 

vrlina. U tom slučaju vašu obitelj, stan ili kuću možemo blagosloviti bilo kad tijekom godine 

ovisno o epidemiološkim prilikama. O rasporedu blagoslova i o svemu tome ćemo vas još 

obavijestiti.. 

MISA ZAHVALNICA 

Na Staru godinu 31.12.2020. u našoj župi s početkom u 18:30 sati slavit ćemo svetu misu 

zahvalnicu za sve primljene milosti tijekom ove godine. 

"Tebe Boga hvalimo, vjerno ispovijedamo. Vječnog Oca slavimo, složnim glasom 

pjevamo: Na nebesim anđeli štuju te arkanđeli!" 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŽUPNE INFORMACIJE 

Listić izdaje: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Stenjevec  

Stenjevec 9, 10090 Zagreb – Susedgrad 

Tel. i faks: (01) 3732-729; mob: 098/469-166 

E-mail: gospastenjevecka@inet.hr 

Web: www.gospastenjevecka.hr 

Župnik: preč. Vjekoslav Meštrić 

Listić uređuju: Neven Škrlec, Petra Kottek, Filip Fišić, Trpimir Stary, Ksenija Čičak, 

Ana Lipovac, Petra Mikulić 

Lektor: Jelena Ucović 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAudBUIABEwjh4WWREkCa_b4hW0au-T0ytT-Lo2LE8cDOktA/viewform

