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Župa svetog Mateja - viškovo

godina pRenošenja vjeRe
Gospodine, umnoži nam vjeru! (Lk 17,5)
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1.UVOD
Drago nam je što Vam možemo predstaviti Pastoralni plan za 2016./2017. godinu. 
Pastoralni plan je plod nastojanja da se raznolike župne aktivnosti kvalitetno organi-
ziraju, međusobno povežu i sustavno predstave čitavoj župnoj zajednici. Smisao pa-
storalnog plana nije u njemu samom, nego u poticaju da se svi župljani što aktivnije 
uključe u život župe.

2. GODINA PRENOŠENJA VJERE
Nalazimo se na početku nove pastoralane godine i na početku slavlja “Godine pre-
nošenja vjere” u Riječkoj nadbiskupiji i župi.  

Godinom prenošenja vjere Crkva želi pobuditi nadahnuće da se vjera ispovijeda u 
punini i s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom. Jer vjera raste kada se 
živi kao iskustvo primljene ljubavi i kada se prenosi kao iskustvo milosti i radosti. 

Takvo iskustvo vjere pozvani smo kao Crkva priopćavati u obitelji, kroz župnu ka-
tehezu kao i vjeronaukom u školi. 

Nadamo se da smo započeli ovu pastoralnu i školsku godinu s novom radošću i en-
tuzijazmom bez obzira na okolnosti u kojima živimo i djelujemo. Dok se veselimo 
svome radu ujedno nas obuzima i briga kako najbolje obaviti posao na njivi Gospod-
njoj. 

Godina vjere me je zahvatila mnogim pitanjima. Što je vjera? Kako je drugima pre-
nositi? Jesmo li u svome poslu vjerodostojni svjedoci vjere. Razumiju li poruku oni 
kojima je prenosimo, kakvu korist imaju od nje? 

Što je vjera?
Vjera je temeljna riječ koja obilježava život kršćana. Ona označava jedno od prvot-
nih ljudskih iskustava. Dolazi od latinske riječi credere - cor dare, dati srce, vezati 
srce uz nekoga. 

Vjera nas oblikuje od samog početka našeg života. Počeli smo vjerovati gledajući lice 
majke ili oca, starije braće i sestara, ljudi iz okoline. I riječi smo učili vjerujući onima 
koji su nam ih govorili. 

Kardinal Carlo Maria Martini piše: “Vjera je kao penjanje uza zid, teško uspinjanje na 
planinu. Postoje trenuci vrtoglavica, osjećaja da ćete pasti, ili straha da ste izgubili trag. Možete 
se iznenada naći u oblaku magle ili iznenadne oluje; postoje dani teških tama u kojima više ne 
znamo  koji je naš cilj prema kojemu je dobro ići. Iznenada, međutim, sve nestane, baš kao ma-
gla u planinama. Važno je ostati čvrsto uz stijenu, držati se traga puta koji se još uvijek mogao 
vidjeti, usprkos teškoćama, Jer je narav vjere vjerovati drugome“.
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Čovjek se daru vjere može samo otvoriti. Izvor i pokretač vjere je sam Bog. Čovjek 
je primatelj vjere te kao takav u činu vjere konkretizira svoju urođenu sposobnost 
da vjeruje bezuvjetno i slobodno. Tu je jednostavno na djelu ona tajanstvena milost 
koja u čovjeku proizvodi preobrazbu nutrine koja je inače nezamisliva bez djelovanja 
Božjeg duha u čovjeku. 

Kako to krhko znanje i iskustvo prenijeti drugima? Iskustvo pokazuje da je stariji 
naraštaj sve manje sposoban prenijeti vjeru na mlađi naraštaj. 

Situacija u kojoj živimo poziva nas na novi govor i prenošenje vjere. 

Na početku ove pastoralne i školske godine, uprimo svoj pogled u Isusa Krista “Po-
četnika i Dovršitelja vjere” (Heb 12,2). Neka nas on učini živim znakom njegove pri-
sutnosti u svijetu.                   

Vaši svećenici Ivan i Josip

Želimo da ova godina probudi u svim vjernicima nadahnuće da ispovijedaju vjeru u punini i s obnovljenim 
uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom... Želimo da svjedočanstvo života vjernika bude sve vjerodostnije. Po-
novno otkriti sadržaj vjere koju ispovijeda, slavi i moli te razmišljati o samom činu vjere, zadaća je koju svaki 
vjernik mora osobno ispuniti, osobito u ovoj Godini.                  Papa Benedikt XVI. , Porta Fidei (Vrata vjere)
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3. NADBISKUPOVA PORUKA U POVODU NOVE 
PASTORALNE GODINE 

Draga braćo i sestre!

Na proljetnom zasjedanju Nadbiskupijskoga 
pastoralnoga vijeća proglasili smo za našu nad-
biskupiju novu pastoralnu godinu Godinom 
prenošenja vjere. Vjersko neznanje gorući je pro-
blem današnjega svijeta. No, nije u pitanju samo 
poznavanje vjere, nego i slavljenje i djelovanje 
iz vjere. Jasno je da ako vjeru ne poznajemo, ne 
možemo ju ni slaviti ni živjeti, tj. svjedočiti. Pred 
nama je ozbiljan zadatak kojeg nam je dao sam 
Gospodin kada je rekao svojim učenicima: „Idite 
i naučavajte“ (Mt 28, 18). 

Prvo mjesto prenošenja vjere je obitelj. Dru-
gi vatikanski sabor naziva obitelj „kućnom Cr-
kvom“ (LG, 11). Obitelj je Crkva u malom, da-
kle pozvana je vjeru poznavati, slaviti, svjedočiti 

i prenositi. Već prigodom sakramenta ženidbe bračni drugovi daju obećanje Bogu i 
Crkvi da će prenositi vjeru svojoj djeci. To isto obećanje daju i prigodom krštenja 
djeteta. Da bi roditelji prenosili vjeru djeci, sami trebaju vjeru poznavati, slaviti i 
živjeti. Iza nas su dvije pastoralne godine koje su bile posvećene obitelji. Dogodile 
su se hvalevrijedne inicijative na području obiteljskoga pastorala koje se trebaju na-
staviti i u novoj pastoralnoj godini. Između ostaloga, u nekim župama osnovane su 
obiteljske zajednice, organiziran je Tjedan za obitelj te je u tijeku i rad s obiteljskim 
animatorima. Obiteljski pastoral je od presudne važnosti za nas i našu budućnost. 
Upravo mlade obitelji trebaju našu pomoć. Pozvani smo osnaživati naše obitelji u 
njihovom pozivu i zadaći odgoja djece u vjeri putem katehetskih susreta u župi. Niti 
jedna župna zajednica ne bi smjela u novu pastoralnu godinu krenuti bez razrađenog 
plana i programa rada s obiteljima, prvenstveno s obiteljima prvopričesnika i kriz-
manika. 

Od župnika se očekuje da u novoj pastoralnoj godini zajedno sa svojim suradnicima 
ozbiljnije prione pastoralnom radu s roditeljima.

Župnik je, zajedno sa svojim najbližim suradnicima vjeroučiteljima i katehetama, 
najodgovorniji za prenošenje vjere u župi. Župa je mjesto slavljenja i življenja vjere, 
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mjesto vjerskog iskustva. Ako djeca i mladi nemaju mjesto gdje vjeru mogu upo-
znati u svim dimenzijama, udaljavaju se od vjere i Crkve. Stoga je potrebno da župe 
budu mjesto istinskoga susreta, prijateljstva, razgovora, druženja, a time slavljenja i 
svjedočenja vjere. Novi zaokret u poimanju župe neće biti moguć ako prvo župnici 
ne budu radili na zajedništvu u župi koje bi trebalo poprimiti obilježje obiteljskog 
zajedništva. Uz župnike, odgovorne osobe u prenošenju vjere su vjeroučitelji u školi 
i župne katehete u crkvi. 
Svi odgovorni su pozvani na ozbiljniji pristup u prevažnoj zadaći prenošenja vjere. 
Ne smijemo propuštati privilegirane prilike koje imamo. Vjeronauk u školi potreb-
no je povezati sa župnom zajednicom i iskustvom vjere u župi. To je zadatak vjero-
učitelja, roditelja i župnika. S tim u svezi, pozivam sve vjeroučiteljice i vjeroučitelje 
naše nadbiskupije na intenzivniju suradnju s roditeljima u školi i na snažnije uključi-
vanje u život župe. Roditelji su pozvani uključiti se u život župe i aktivno sudjelova-
ti u pripremi djece na sakramente. Župnici ne smiju propustiti prilike katehetskoga 
rada s roditeljima. 
Draga braćo i sestre, pastoralna godina koja je pred nama postavlja pred sve nas hitne 
i ozbiljne pastoralno-katehetske zadaće na različitim razinama djelovanja. Uspješ-
nost njihova izvršavanja uvelike će ovisiti o snazi našega međusobnog zajedništva i 
suradnje. Neka Gospodin obilno blagoslovi sve radnike na svojoj Njivi na veću slavu 
i spasenje duša.

Mons. dr. Ivan Devčić, riječki nadbiskup

Pastoralni plan za 2016. - 2017. predstavljen je župljanima 
i cijeloj župnoj zajednici u nedjelju, 11., 18. i 25. rujna 2016. 

godine na svim misama.

LOGO PRENOŠENJA GODINE VJERE
Golub označava Duha Svetoga bez kojega se Godina pre-
nošenje vjere ne bi mogla ostvariti. Duh Sveti nam je po-
traban u obitelji, školi i župi kako bismo vjeru razumjeli 
i u srcu prihvatili, te kako bismo vjeru mogli provesti u 
djelo, tj. u život.
Crkva označava primarno mjesto gdje se vjera naviješta. 
U crkvi se okuplja župna zajednica koja je pozvana pri-
hvatiti i prenositi vjeru. U bogoslužju se crpi snaga za 
prenošenje vjere na svim razinama. Bez liturgije i navije-
štanja, te Duha Svetoga vjera se ne može prenositi.
Svi župljani su pozvani slaviti vjeru u crkvi, kako bi ju 
mogli slaviti svojim životom ondje gdje jesu.
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4.1. MISE

Redoviti liturgijski život Župe odvija se u župnoj crkvi i u prostorima župe sv. Ma-
teja, Viškovo 30. 

a. SVAGDANJE MISE

Svagdanje mise su u 7.30 i 18 sati  

b. NEDJELJNE MISE
◆ 8.00 sati – jutarnja sveta misa (pjevaju svi vjernici, a predvodi 

gosp. Mladen Raspor)

◆  10.00 sati –  župna (pjeva odrasli zbor pod vodstvom Zorana Sabe i 
Marijane Mirnić)

◆ 11.30 sati – obiteljska – uz više prisutstva djece (pjeva dječji zbor 
“Nebeske Iskrice” pod vodstvom Ivane Marčelja i Ljilje Ivkić i mladi 
koji sviraju: Dorian Biondić, Matija Blažević, Mate Mrša i Luka Tuftan) 

◆ 18.00 sati – misa za mlade (pjeva band mladih “Mateus”)

c. LJETNI RASPORED
Od 01. srpnja do 31. kolovoza nedjeljne mise su u 8.00, 10 i 19 sati.
Svagdanje mise samo u 7.30 sati.  

4. BOGOSLUŽJE I POBOŽNOSTI
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d. SVETKOVINE I BLAGDANI

Srijeda
21. 09. 2016.

Sv. Matej – zaštinik župe    
Duhovna priprema – trodnevnica, 18. - 20. rujna 
Na sam blagdan Mise u 7,30, 10 i 18 sati 
(Predvodi fra Goran Rukavina – papin misionar milosrđa i 
župnik u Topuskom) 

Nedjelja
25. 09. 2016.

Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati
Mise u 10 i 11.30 sati predvodi vlč. Filip Maršić, župnik 
iz Dervente.
U 11.30 sudjeluju KUD-ovi iz Hrvatske, Slovenije, Bo-
sne i Hercegovine i Italije.
U 13 sati “Viškovsko prelo” - međunarodna smotra fol-
klora na parkiralištu Milihovo

Utorak 01. 11. 2016. Svi Sveti: Mise u 8, 10 u crkvi i u 16 sati na groblju

Srijeda 02. 11. 2016. Dušni dan: Mise u 7,30 i 16 sati na groblju

Subota
24. 12. 2016.

Badnjak: Misa zornica u 6.30, polnoćka za djecu u
21 sat i za odrasle polnoćka u 24 sata

Nedjelja 25. 12. 2016. Božić: Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati

Ponedjeljak 
26. 12. 2016.

Sv. Stjepan: Mise u 8, 10 i 18 sati
Misa u domu za starije i nemoćne “Vita Nova” u 16 sati

Utorak 
27. 12. 2016.

Sv. Ivan:  Misa samo u 7.30 sati
Početak blagoslova obitelji

Petak 30. 12. 2016. Sveta obitelj:  Misa samo u 7.30 sati

27. – 30. 12. 2016. Misa samo u 7.30 sati
Blagoslov obitelji prema posebnom rasporedu

Subota
31. 12. 2016.

Misa samo u 7.30 i 18 sati
U 18 sati svečana misa zahvalnica za proteklu godinu

godina pRenošenja vjeRe
Gospodine, umnoži nam vjeru! (Lk 17,5)
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Nedjelja 01. 01. 2017. Nova Godina: Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati

Petak 06. 01. 2017. Sv. tri kralja: Mise u 8, 10 i 18 sati
U 10 sati blagoslov vode

Četvrtak 02. 02. 2017. Svijećnica: Mise u 7.30 i 18 sati (blagoslov svijeća)

Petak 03. 02. 2017. Sv. Blaž: Mise u 7.30 i 18 sati (blagoslov grla)

Subota
11. 02. 2017.

Gospa Lurdska 
Mise u 7.30 i 18 sati – Dan bolesnika
U 18 sati misa u crkvi s podjelom bolesničkog pomazanja 
za teže bolesnike
Misa u domu za starije i nemoćne “Vita Nova” u 16 sati

Srijeda 01. 03. 2017. Čista srijeda – Pepelnica 
Mise u 7.30 i 18 sati (obred pepeljenja na svim misama) 
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Nedjelja 09. 04. 2017. Cvijetnica: Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati
Blagoslov maslinovih grančica na svim misama

Četvrtak 13. 04. 2017. Veliki četvrtak - Misa večere Gospodnje u 18 sati
Obred pranja nogu apostolima

Petak 14. 04. 2017. Veliki petak - Obredi Muke Gospodnje u 18.00 sati

Subota 15. 04. 2017. Vazmeno bdjenje u 21.00 sat
Nakon obreda blagoslov jela

Nedjelja 16. 04. 2017. Uskrs: Mise u 7.00, 8.00, 10, 11.30 i 18 sati
Nakon svih misa blagoslov jela

Ponedjeljak 
17. 04. 2017. Uskrsni ponedjeljak: Mise u 8.00, 10 i 18 sati

Četvrtak 
15. 06. 2017.

Tijelovo: Mise u 8.00, 10 i 18 sati
u 10 sati procesija našim mjestom
Sv. Vid, mučenik, zaštitnik Riječke nadbiskupije

Četvrtak 29. 06. 2017. Blagdan sv. Petra i Pavla: Mise u 7.30 i 18 sati

Utorak 15. 08. 2017. Velika Gospa: Mise u 8.00 i 10

Srijeda 16. 08. 2017. Sveti Rok: Mise u 7.30 u crkvi
U 19.00 sati na groblju - slavi se za sve pokojne

e. ZORNICE
U došašću se slave mise zornice u 6,30 sati i večernja misa u 18 sati. 
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5. POBOŽNOST

5.1. ISPOVIJED
Prigoda za ispovijed pola sata prije svake sv. mise.

5.2. KLANJANJE
U našoj se Župi euharistijsko klanjanje održava svakog četvrtka iza večernje mise. 
Kroz srpanj i kolovoz nema klanjanja

5.3. KRUNICA I KRIŽNI PUT
Krunica: 30 minuta prije mise
Križni put: u korizmi petkom i nedjeljom prije večernje mise u 17.30 sati

5.4. OSTALO 
Krštenje: nedjeljom u 10 ili 11.30 sati ili po dogovoru sa svećenicima
Najaviti u Župnom uredu mjesec ranije. Roditelji trebaju proći pripremu za krštenje.
Vjenčanje: subotom. Najaviti u Župnom uredu 2 mjeseca ranije.
Bolesnici: svakog prvog petka. U hitnim slučajevima - u svako doba: 051 256 862
Sprovodi: dogovor u Župnom uredu



12

6. ŽUPNA KATEHEZA
Ove godine će župnu katehezu voditi uz župnika vlč. Ivana Nikolića i župnog vikara 
vlč. Josipa Blažotića, vjeroučitelji i župni katehete: Vesna Drmić, Zorica Janković,  Lilja 
Ivkić, Maja Jurković, Franjo Šiljeg i župne animatorice Anamarija Marković i Chiara 
Vratović. 

Upućeni u dostojanstvo i odgovornost Župne kateheze, oni će i dalje pod vodstvom 
župnika nastojati oko vlastite trajne i sustavne formacije. 

a. RODITELJSKI SUSRETI

Ove godine kao i prošle imat ćemo susrete s roditeljima svih katehetskih uzrasta djece. 
Molimo roditelje da se odazivaju odgovorno i savjesno na ove susrete. Za roditelje prvo-
pričesnika i krizmanika tijekom vjeronaučne godine organiziramo redovite susrete (prvi 
susreti već u rujnu 2016. godine), na kojem im se predstavlja pastoralni plan i program i 
raspored priprave njihove djece za sakramente Prve pričesti i Krizme. 

Roditelji trebaju znati što djeca uče na župnoj katehezi i što oni s njima mogu naučiti u 
obiteljima.

Voditelj priprave uvijek stavlja naglasak na suradnju obitelji i Župe, osobito tijekom 
priprave za primanje sakramenata. Utemeljenje suradnje nalazimo u činjenici da su kr-
šćanski roditelji prvi i povlašteni odgojitelji svoje djece u vjeri. Oni ne mogu nikome 
prepustiti tako važnu stvar, a Župna zajednica im u toj službi pomaže. Roditelji su po-
zvani riječju i primjerom svoju djecu privoditi životu s Kristom. Zato zajednički u obi-
telji mole i dolaze na nedjeljnu misu.

7. PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI 

7.1. PRVOPRIČESNICI 

Učenici 3. razreda osnovnih škola pripremaju se za pristupanje sakramentima prve ispo-
vijedi i pričesti. Pripravu vode župnik vlč. Ivan Nikolić, vlč. Josip Blažotić i vjerouči-
teljice: Ljilja Ivkić i Zorica Janković, a njima će pomagati Anamarija Marković i Chiara 
Vratović. Odvija se kroz četiri koraka:

1. Daljnja priprava
2. Bliža priprava
3. Sakramentalna kateheza
4. Neposredna priprava i prva sv. ispovijed
5. Slavlje Prve pričesti: subota u 10 sati (datum ćemo dogovoriti naknadno)
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Raspored župne kateheze za prvopričesnike prvo se odvija zajednički u crkvi, subotom 
u 9.30 sati, a od 15. listopada po grupama – formirati ćemo 2 grupe prema abecednom 
redu polaznika i održavat će se u dvorani župne kuće, svake subote. 

1. grupa od 9.30 do 10.30 sati

2. grupa od 10.30 do 11.30 sati

7.2. KRIZMANICI

Učenici 8. razreda osnovne škole pripremaju se za pristupanje sakramentu Krizme ili 
Potvrde. Pripravu vodi župnik vlč. Ivan Nikolić i župni vikar vlč. Josip Blažotić uz 
župne katehete: Vesnu Drmić, Franju Šiljega i Maju  Jurković. 

1. Daljnja priprava
2. Bliža priprava 
3. Eklezijalna kateheza
4. Neposredna priprava 

a. Roditeljski sastanak 
b. Trodnevnica pred primanje sakramenta Krizme
c. Generalna proba
d. Susret s delegatom od Nadbiskupa 
e. Ispovijed
f. Pobožnost Duhu Svetom i Klanjanje
g. Slavlje Krizme: subota (datum ćemo dogovoriti naknadno)

Raspored Župne kateheze za krimanike najprije se odvija zajedno u crkvi u 11 sati su-
botom. Od 15. listopada župna kateheza biti će u crkvi svake nedjelje nakon večernje 
mise. Misa i župna kateheza.

8. KATEKUMENI - uvođenje odraslih u kršćanstvo
Vjerska pouka za primanje sakramenata krštenja, ispovijedi, prve 
pričesti i krizme.
Početkom pastoralne godine (tijekom rujna), svi odrasli koji nisu primili sakramente 
inicijacije: krštenje, potvrdu i euharistiju, a htjeli bi, molimo da nam se prijave u župni 
ured. U listopadu počinje priprava za sakramente koje vodi župnik i župni vikar.

Slavlje kršćanske inicijacije odvija se u Vazmenom bdjenju, 15. travnja 2017. u 21.00 sat
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9. MLADI

Mladi često nemaju dovoljno prlike s nekim razgovarati o svojim osobnim pitanjima i 
problemima s kojima se svakodnevno susreću. 

Kroz ove susrete mladima će se pružiti podrška u istraživanju vlastite osobnosti, iden-
titeta u različitim životnim situacijama, u jačanju samopouzdanja, bitnih za uspješan i 
kvalitetan život u društvu, kako sazrijevati u vjeri i vjeru prenositi drugima.

Susret za srednjoškolce, studente i radničku mladež održava se utorkom u 20 
sati. Voditelj vlč. Josip Blažotić

a. ODRED KATOLIČKIH SKAUTA SV. MATEJ

U župi djeluju mladi koji su se uključili u grupu mladih pod nazivom skauti. Skauti su 
osnovani u župi 2008. godine, a okuplja oko 20 mladih. Zdrug katoličkih skauta Hr-
vatske je udruga građana katoličke provenijencije koja okuplja žitelje naše domovine. 
Skauti su priznati unutar crkve kao privatno vjerničko društvo a na razini države kao 
nevladina i neprofitna organizacija

Susreti se održavaju nedjeljom nakon mise u 19 sati u župnoj dvorani. 
Voditeljica Asja Pavlović
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10. TRAJNA FORMACIJA ZA ODRASLE
U Rijeci postoji Metropolitanski Pastoralni Institut (MPI) Za vjernike laike Riječke metropolije 
organizira četiri seminara: dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika (TKL), jednogodiš-
nji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama (TKSO) i 
dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP), te 
Tečaj novinarstva (TN) u trajanju od 8 subota.
Sva četiri seminara MPI-a imaju za cilj produbljivanje vlastite vjere. To znači poželjeti biti uvi-
jek sve većim autentičnim svjedokom Istine.
Ostalo: 1. Priprema za brak - organiziran je na razini Nadbiskupije i obavezan je za one koji se 
namjeravaju crkveno vjenčati (raspored održavanja na oglasnoj ploči, letak u župnom uredu ili 
posjetite web stranicu www.mojaobitelj.net). 

11. ZAJEDNICE
11.1. MINISTRANTSKA ZAJEDNICA
Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv 
službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. Ministrant je službenik oltara.
Ministranti po mogućnosti svakodnevno sudjeluju u bogoslužju, a nedjeljom obavezno, 
prema prethodno utvrđenom rasporedu.

Susret ministranata održava se svake subote u 12 sati. 
Voditelj vlč. Josip Blažotić, župni vikar

Tijelovska procesija 26. svibnja 2016.
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11.3. MOLITVENA ZAJEDNICA GOSPE SCHÖNSTATTSKE 
(ŠENSTATSKE)

Schönstatt je međunarodni pokret odgoja i obnove Crkve. 

Utemeljio ga je god. 1914. pater Josip Kentenich u Valendaru 
na Rajni u Njemačkoj. 

Pokret obuhvaća 25 različitih zajednica koje imaju tri zajednič-
ka cilja: ljubav i povezanost sa Šenštatskim svetištem, a time i 
prema našoj Majci Tri puta divnoj, Kraljici i Pobjednici.

Schőnstattski pokret je priznat i željen kao laički apostolski 
pokret marijanskog karaktera.

Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu iza večernje mise se okupljaju na zajedničku 
molitvu svi članovi. Voditeljica Marija Filčić

11.4. MOLITVENA ZAJEDNICA "BOŽANSKOG MILOSRĐA"
U našoj župi je osnovana 2016. godine molitvena zajednica "Bo-
žanskog milosrđa, kao plod Godine milosrđa koju je papa Franjo 
proglasio u cijeloj crkvi. Okuplja sve članove na molitvu, štovanje 
i čašćenje milosrdnog Isusa. Molitvena zajednica je otvorena za 
svakoga. Upućuje molitve za svećenike, redovnike i redovnice, za 
cijelu Crkvu u Hrvata s našim biskupima, te za čitavu Crkvu u 
svijetu na čelu sa Papom Franjom.

11.2. MOLITVENA ZAJEDNICA KRVI KRISTOVE

Molitvena zajednica Krvi Kristove poziva i okuplja sve ljude 
dobre volje na molitvu. Posebno poziva usamljene i one koji 
trpe, da sudjeluju u snazi Kristove Krvi koja daje svjetlo i snagu 
na vlastitom križnom putu. 
Molitve Predragocjenoj Krvi Kristovoj pripravljaju nas na slav-
ljenje presvete euharistije koja nam uvijek i iznova daje nove 
poticaje i snagu za pomirenje s Bogom i ljudima.

Susret molitvene zajednice je svakog četvrtka u sklopu euharistijskog klanjanja, a 
zajednička molitva je petkom u 18.30 sati. Voditeljica Margita Perica
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Molitveni susret se sastoji od zaziva Duha Svetoga, pripravne molitve, molitve sv. 
Faustine, krunice Božjega milosrđa i zaziva Božjemu milosrđu.

Susret završava razmatranjem o jednom svetopisamskom odlomku.

Molitvenu zajednicu vodit će svećenik i vjernik laik. 

Pozivamo sve koji žele u ljepoti i snazi zajedništva kao braće i sestre zajedno moliti 
da nam se pridruže.

Isuse, uzdam se u Te!

Susret molitvene zajednice Božanskog milosrđa 
je svakog četvrtka u 17.30 sati u crkvi

11.5. KATEHEZE ODRASLIH U GODINI PRENOŠENJA VJERE
Dragi vjernici, ove godine želimo poraditi na vlasti-
toj vjeri. Mnogi su se vjernici u ovom užurbanom 
i potrošačkom društvu izgubili. U njima se sve više 
gasi vjernički žar: potišteni su, nezadovoljni i ne-
sretni. Bog nam nije predvidio takav život. Bog želi 
da kao njegova djeca živimo puniji i sretniji život.

Odlučujući živjeti bez Boga, zanemarujući vjeru, 
kršćani sami određuju svoju životnu sudbinu. Vje-
ra je naša povezanost s Bogom i zato želimo kroz 
ovu Godinu prenošenja vjere  - učvrstiti ponajprije 
svoju vjeru, a onda učvršćeni u toj vjeri prenijeti je 
drugima. Teme koje ćemo obrađivati: Ketehizam 
Katoličke Crkve, 10 Božjih zapovijedi, II. Vatikan-
ski koncil, Euharistija, Sveto Pismo, Vjerovanje, 
Uzori vjere i Kršćanin danas.

Preporučujemo i pozivamo Vas na naše susrete svakog četvrtak 
iza euharistijskog klanjanja u 19 sati u župni dom, da odvojite neko vrijeme 

za svoju vjeru i Boga. Na susretima koje će voditi svećenik, teolog i vjernik laik 
pomoći će kako doći do istinske vjere “korak po korak” kroz glavne istine naše 
vjere. Tumačiti i moliti, jer bez molitve teško ćemo uspjeti umnožiti našu vjeru. 

Posebno pozivamo sve članove molitvenih zajednica 
kao i sve vjernike na ovaj susret
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11.6. MISIJSKA ZAJEDNICA 

Misijsko djelovanje Crkve predstavlja prijeku potrebu. Misije su još uvijek daleko od 
svog ispunjenja, te se stoga koliko je moguće više i iz ovih naših krajeva zalažemo biti 
u službi pomoći našim misonarima i misionarkama. 

Najviše smo usmjereni na Misijsku nedjelju. No potrebno je pomagati kroz cijelu 
godinu. 

Zahvaljujući vrlo lijepoj suradnji s našim hrvatskim misionarima Misijska zajednica 
pri našoj župi, povodom misijske nedjelje na treću nedjelju u listopadu, organizira 
nekoliko aktivnosti, pozivamo vas da se u njih uključite. Naša župljanka Ana Vuče-
tić je vrlo aktivna i prikuplja pomoć za misije, a posbeno gladne. Još su tu aktivni i 
članovi misijske grupe Mandica Šimić i Pero Kožul. 

12. OBITELJ

12.1. ZAJEDNICA OBITELJI VIŠKOVO - ZOV

Zajednica obitelji Viškovo temelji se na sakramentu 
braka, pa je vodi bračni par koji je dobio od župnika 
mandat za vođenje i okupljanje zajednice. Djeluje na 
svojstven način, kao prisna zajednica osoba, života 
i ljubavi. To je zajednica koja podržava širenje i jača-
nje vjere kroz zajedničku molitvu i čitanje nedjeljnog 
Evanđelja. 

Zajednica okuplja najviše 10-12 osoba, a kada se prije-
đe taj broj formira se nova zajednica s bračnim parom 
koji je vodi.

Pozvani su svi ljudi dobre volje koji tragaju za kvalitet-
nijim životom prožetim nadahnućem u vjeri i Božjoj 
Riječi, a sve se odvija u maloj zajednici koja odiše obi-

teljskim ozračjem. 

Pozvani su mladi koji tragaju za smislom života, zaručnici, udovice i udovci, poje-
dinci koji traže vjeru i koji kroz obiteljsko zajedništvo, doživljavajući ga, prenose ga  
u svoje obitelji.

Zajednica obitelji Viškovo okuplja se svakog trećeg petka u mjesecu 
u 20 sati u župi. Voditeljica Vedrana Blašković
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12.2. PROGRAM ZA MLADE BRAČNE PAROVE
Za mlade bračne parove, u župi su omogućeni susreti za jačanje bračnog zajedništva 
i temelja braka, kako bi lakše i spretnije mogli ostvarivati roditeljsku ulogu. Bračni 
parovi koji traže krštenje za svoje dijete pozvani su na jednomjesečne susrete na koji-
ma mogu dobiti nova saznanja o tome kako biti što bolji supružnik i roditelj.
Krsne kateheze drže se roditeljima i kumovima prije krštenja djece kod prijave, uz pisanje mo-
lbe za krštenje djeteta. Upoznavanje roditelja i kumova sa sakramentom sv. krštenja, obavezama 
i pravima, te priprava za ispovijed.

Susreti za mlade bračne parove će se održavati svaki prvi ponedjeljak u mjesecu u 
18.30 u prostoru župe. Voditeljica Zorica Janković

13. ŽUPNI, DJEČJI ZBOR I BAND MLADIH 

13.1. ŽUPNI ZBOR 

Zbor njeguje klasični liturgijski repertoar, a trenutno ima 25-30 članova.

Predvodi pjevanje na nedjeljnoj misi u 10.00 sati i na glavne svetkovine.

Voditelj i orguljaš Zoran Sabo te pomoćnici Marijana Mirnić i Sanjin Kučić
Probe se održavaju četvrtkom u 19.00 sati u crkvi
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13.2. DJEČJI ZBOR “Nebeske Iskrice” 

09. 01. 2015. osnovan je dječji zbor “Nebeske iskrice”. Do sada su imali više vrlo 
zapaženih nastupa u župi i izvan župe.  Pozivamo roditelje da uključe svoju djecu u 
zbor jer će im djetinjstvo biti zabavno i poučno te nadasve dobro usmjereno. 

Probe srijedom u 18.30 sati u župnoj dvorani ili u crkvi

13. 3. BAND MLADIH “MATEUS”

Band mladih “Mateus” je osnovan 2016. godine od dosadašanjeg zbora mladih pje-
vača i svirača koji su se iz nedjelje u nedjelju trudili uljepšati i oživjeti večernju misu 
u našoj župi. 

Njihova želja da učine nešto vrijedno za župu ohrabrila je i druge mlade, da im se 
pridruže, pa je band sada brojniji. 

Band čine: voditelj Denis Blašković, Petra Bokulić, Marieta Bujačić, Antonela Dizdar, 
Laura Mrša, Nina Mrvić, Karlo Ninić, Chiara Vratović i Ana Žauhar. Pozivamo i ostale 
mlade da se pridruže. 

Probe su subotom u 18.30 sati u crkvi, a animiraju svaku večernju misu nedjeljom.

Dječji zbor “Nebeske iskrice” i roditelji za pripremu Vid Festa 12. 06. 2016. 
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14. ŽUPNI CARITAS

Župni caritas je pastoralno tijelo naše Župe. On je organizirana kršćanska ljubav svih 
župljana. Zadaća mu je objediniti dobročinstva župljana i pomoći da naša vjera bude 
ljubavlju djelotvorna. Svake nedjelje može se doći u naš Karitas donijeti stvari koje 
želite darovati potrebnima ali i ako ste u potrebi možete dobiti pomoć.

U župi kroz godinu imamo dva puta akciju „Župljanin 
u nevolji“ pred Božić i Uskrs. Pomozimo potrebnima 
i uključimo se u akcije za potrebne koje često imamo u 
župi: korizmena akcija s djecom kroz karitasove kutiji-
ce, humanitarni turnir s djecom Osnovne škole “Sveti 
Matej” Viškovo u organizaciji vjeroučitelja u školi i župi, 
prikupljanje hrane u župi kroz akciju “župljanin u nevo-
lji” i ostale aktivnosti.

15. ŽUPNA VIJEĆA

15.1. ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) je savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, plani-
ra, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u Župi. Rad ŽPV-a 
resi zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno pri-
hvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i 
misionarskom duhu te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima Župne 
zajednice tako da nova evangelizacija što više prožima naš život i djelovanje.

Župno pastoralno vijeće čine: Milan Drmić, Vesna Drmić, Mira Francetić, Ljilja Ivkić, 
Jozo Krčalić, Martina Lučić, Luka Matanić, Silvestar Ninić, Željko Plazonić, Sandra Režić, 
Franjo Šiljeg, Mandica Šimić i svećenici Josip Blažotić, župni vikar i Ivan Nikolić, župnik

Sjednice Župnoga vijeća održavat ćemo više puta ove Pastoralne godine.

15.2. ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Župno ekonomsko vijeće je prema kanonu 537. Zakonika kanonskog prava 
ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju Župnim 
ekonomskim dobrima. Župno ekonomsko vijeće čine: Luka Matanić, Vinko Pavičić i 
Vesna Mrša 
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16. PASTORALNA SKRB ZA NEMOĆNE I BOLESNE

Briga za nemoćne i bolesne osobe pripada biti kršćanskog poziva. Stoga su svi 
vjernici pozvani iskazivati pažnju i pružati potrebnu pomoć osobama koje se ne 
mogu same brinuti o svojim svakodnevnim potrebama, kao i njihovim obiteljima. 
Briga počinje od svakodnevnih stvari, kao što je nabavka osnovnih namirnica pa do 
brige za duhovno dobro, u koje, osim molitve, pripada i poticanje na sakramentalni 
život, kao i pratnja do crkve nedjeljom ili blagdanom i na dan bolesnika.

17. HODOČAŠĆA I IZLETI

Na kraju pastoralne godine organiziramo jednodnevni izlet za sve župljanje: do sada 
smo hodočastili: 2011. Udbina; 2012. Zadar; 2013. Krašić - Zagreb - Karlovac; 
2014. Vukovar; 2016. Lika (Široka Kula - Ljubovo - Bilaj - Žitnik - Smiljan - D. 
Pazarište - Gospić

Zajednička fotografija s hodočašća 18.06. 2016. po Lici (u pazadini D. Pazarište)
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•	 Svake godine za Veliku Gospu grupa hodočasnika pješači Majci Božjoj na Krasno 
oko 130 km. 2015. godine je bilo 12. po redu hodočašće.

Hodočasnici u Krasno 2015. 

•	 Za Veliku Gospu se hodočasti i Majci Božjoj Trsatskoj. Oko stotinjak hodočasni-
ka svake godine se pješke uputi na Trsat. Polazak je ujutro u 4 sata ispred crkve 
sv. Mateja na Veliku Gospu. 

18. INTERNET I TISAK
a. MREŽNO SJEDIŠTE
Župnu web stranicu želimo koristiti kao izvrsno sredstvo nove evangelizacije. Adre-
sa: www.zupa-viskovo.org. Za redovito ažuriranje stranice potreban je doprinos 
svih Župnih skupina sa svojim najavama, vijestima i fotografijama.

b. VJERSKI TISAK

Vjerski tisak moguće je nabaviti u crkvi svaki dan. 

Redovito primamo: Zvona, Glas Koncila, Mali koncil, Glasnik Srca Isusova i Mari-
jina, Živo vrelo, i druge katoličke tiskovine po jedan ili dva broja. 

U subotu, 14. 11. 2015. predstavljena je prva knjiga:
Povijest Župe svetoga Mateja Viškovo 

Knjiga se može nabaviti u: 
župi sv. Mateja (svaki dan nakon nakon mise), 

knjižari Sv. Matej te u Turističkoj zajednici Viškovo
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Sve dok djeca nose pelene: smiju gugutati, imati bočicu, 
ući s dječjim kolicima u crkvu, imati igračke i sve što je 
mama i tatama potrebno. Ono što roditelji trebaju je što 
manje obraćati pozornost na djecu, samo ono što je nužno. 
Ako zaplače mama obično dijete iznese u sakristiju.

Kada dijete napusti kolica, smije puzati, nositi 
plišane igračke, smije imati bočicu. Roditelji i nadalje 

što više prate misno slavlje. Bez poticanja govora 
(za to imaju vremena ostalih 6 dana i 23 sata!)

Kada dijete prohoda, ne zadržavajte dijete, to će ga 
potaknuti na plakanje. Smireno pratite misu. Do sada su 
vjernici već upoznali vas i vaše dijete. Neće otići na ulicu jer 
su vrata crkve zatvorena. Ipak, pripazite ako povlači nakit s 
bora ili je otišlo izvan vašeg vidokruga. Prije pričesti uzmite 
dijete na svoje ruke. Počinje gužva.

Dijete koje je napustilo pelene zna kontrolirati svoj 
govor. Zna što znači šutjeti. Igračke plišane, bočica s 
vodom još uvijek su dobro došle. Šetnja dozvoljena.

Dijete koje kreće u školu može i treba imati svoje 
mjesto u crkvi. Dijete sudjeluje u misnom slavlju i 
molitvom i pjesmom.

»Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!« Mt 19, 14

MALA DJECA U CRKVI
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MOLITVA ZA GODINU PRENOŠENJA VJERE

Gospodine Bože,
zahvaljujemo Ti na neizmjernom daru vjere 
koji si nam darovao u sakramentu krštenja.

Pomozi nam da taj dar vjere 
više upoznajemo, prihvaćamo, živimo i prenosimo -

u obitelji, župi, ispunjavajući svoje poslanje, kao
 i svugdje gdje nas Tvoja Providnost pošalje.

Pomozi nam da u ovoj Godini prenošenja vjere,
vjerno svjedočimo ljepotu kršćanskoga života

u svakome pozivu, 
na dobrobit naše obitelji, župe

i cijele Riječke nadbiskupije. Amen.

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: ”Žetva je velika, 
a radnika malo. Molite dakle Gospodara žetve da rad-
nike pošalje u žetvu svoju.” Mi se odazivamo tvome 
pozivu i molimo te: Daj našoj Crkvi dovoljan broj 
svetih svećenika, redovnika i redovnica.

Probudi, Gospodine, u našim obiteljima nesebičnu 
ljubav za životom, da naši roditelji s radošću primaju 
djecu koja će biti spremna staviti se u službu crkvi i 
narodu.

Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljuba-
vi te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje 
koje im ti nudiš.

Marijo Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih 
zvanja, zagovaraj nas kod svoga Sina Isusa Krista našeg velikog svećenika. Amen.
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MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU ZA OBITELJ 

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na 
sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi. 

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u 
ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscije-
lio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga 
saveza s Crkvom. 

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i 
nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može 
biti svetište života i škola kršćanske ljubavi. 

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem 
kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji - da naša obitelj bude 
istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

ČITAJTE KATOLIČKI TISAK
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MOLITVA SV. MATEJU 

Sveti Mateju, u svom Evanđelju otkrivaš nam Isusa, kao dugo 
očekivanog Mesiju koji je došao ispuniti Pismo, dao nam novu 
zapovijed ljubavi i osnovao svoju Crkvu. 

Isprosi nam milost, da vidimo kako Krist živi u svojoj Crkvi. Daj 
da ga nasljedujemo i svjedočimo svojim zemaljskim životom, te 
mu se pridružimo u vječnosti. Gdje On živi i kraljuje u jedinstvu 
s Ocem i Duhom Svetim, Bog - po sve vijeke vjekova. Amen. 

ZAHVALNICA NA KRAJU PEDAGOŠKE GODINE ZA VRTIĆE
26. lipnja 2016.

Aktivna članica dječjeg zbora “Nebeske iskrice” 
Nea Komšo se oprašta i odlazi u Njemačku

Nastup DV “Zvončica”

Nastup DV “Loptica”Nastup DV “Viškovo”
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32

SLAVLJE BLAGDANA ŽUPE 
SVETI MATEJ

DUHOVNA PRIPREMA – TRODNEVNICA 
Predvodi vlč. mr. Marko Vidović, svećenik banjalučke biskupijeije

PETAK, 18. rujna 2015.
U 17 sati – Ispovijed 

U 17,30 sati – Krunica – MISA u  18 sati

SUBOTA, 19. rujna 2015.
U 17 sati – Ispovijed

U 17,30 sati – Krunica – MISA u  18 sati

NEDJELJA, 20. rujna 2015.
MISE: U 8, 10 i 11,30 i 18 sati

Nakon večernje mise u 19 sati koncert KUD-a Halubijan 
i vokalna skupna „Mareta“ iz Mošćeničke Drage 

U 11,30 sati svečana misa uz sudjelovanje 
Kulturno umjetničkih društava

PONEDJELJAK, 21. rujna 2015.
SVETI MATEJ 

SVETE MISE U 7,30, 10 i 18 sati

U 18 sati svečana misa blagdana:  
predvodi vlč. mr. Marko Vidović

Nakon mise u 19 sati koncert dječjeg zbora 
„Nebeske iskrice“ – mladi župe sv. Mateja i dječjeg 

zbora „Ljiljani“, Osnovne škole “Turnić”, Rijeka 

ŽUPA SV. MATEJA VIŠKOVO
SLAVLJE BLAGDANA ŽUPE

SVETI MATEJ
DUHOVNA PRIPREMA - TRODNEVNICA

Predvodi: Fra Goran Rukavina - papin misionar milosrđa za Hrvatsku i župnik u Topuskom

NEDJELJA, 18. rujna 2016.
U 17 sati - ispovijed

U 17.30 sati - Krunica - misa u 18 sati
Na misi pjevaju: KUD Halubjan i župni zbor “ZVON” 

iz Ilirske Bistrice (nakon mise koncert)

PONEDJELJAK, 19. rujna 2016.
U 17 sati - ispovijed

U 17.30 sati - Krunica - misa u 18 sati
Na misi pjeva band župe “Mateus”

UTORAK, 20. rujna 2016.
U 17 sati - ispovijed

U 17.30 sati - Krunica - misa u 18 sati
Na misi pjeva dječji zbor “Nebeske iskrice”

SRIJEDA, 21. rujna 2016. - SVETI MATEJ
Godina milosrđa - svi koji se ispovijede dobiju potpuni oprost

Mise u 7.30, 10 i 18 sati
U 18 sati svečana misa blagdana:

predvodi fra Goran Rukavina
Na misi pjevaju zborovi:

Župni Zbor; KUD Halubjan; ženski zbor “Marinići”; 
Band mladih “Mateus” i dječji zbor “Nebeske iskrice”

Nakon mise koncert Banda mladih “Mateus” i 
dječjeg zbora “Nebeske iskrice”

NEDJELJA, 25. rujna 2016.
Mise u 8, 10, 11.30 i 18 sati.

Misu u 10 i 11.30 sati predvodi vlč. Filip Maršić, župnik iz Dervente.
Na misi u 11.30 sudjeluju KUD-ovi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Italije

U 13 sati “Viškovsko prelo” međunarodna smotra folklora na parkiralištu Milihovo



29

PRVA PRIČEST 21. svibnja 2016.

METROPOLIJSKI SUSRET VJEROUČITELJA 25. lipnja 2016.
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TIJELOVO 26. svibnja 2016.

Narodne nošnje su uvijek dobrodošle na svečanostima
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KRIZMA 11. lipnja 2016.

Posjet djece našoj župi iz Banjalučke biskupije 
s vlč. Markom Vidovićem 06. 07. 2016.



ŽUPA SV. MATEJA APOSTOLA I EVANĐELISTE

Viškovo 30, 51216 Viškovo
tel: 051 256 862, fax: 051 504 373

zupa.sv.matej.viskovo@ri.t-com.hr, www.zupa-viškovo.org

Svećenici u župi: mons. Ivan Nikolić, župnik
vlč. Josip Blažotić, župni vikar

Domaćica u župi: Ana Noll

Sakristani: Anđa Gubo, Igor Marić i Marijana Šimović
Izvanredni pričestitelj: Zdravko Režić

MISE U ŽUPI KROZ GODINU:
Nedjeljom 8, 10, 11.30 i 18 sati
Radnim danom u 7.30 i 18 sati

Subotom samo u 7.30 sati

MISE U ŽUPI KROZ SRPANJ I KOLOVOZ:
Nedjeljom 8, 10 i 19 sati

Radnim danom u 7.30 sati

 
UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA KROZ GODINU: 

Utorkom i petkom od 8.00 do 9.30 sati 
Srijedom od 16.00 do 17.30 sati

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA 
KROZ SRPANJ I KOLOVOZ: 

Utorkom i petkom od 8.00 do 9.30 sati
U slučaju sprovoda ili posjeta bolesniku obratite se u svako vrijeme 

na broj: 091 20 09 544 - župnik ili 091 89 55 470 - župni vikar


