
 
 
Vrana i nebo 
Jedna vrana poletje prema nebu s komadom mesa u kljunu. Dvadeset vrana 
jurnju za jo  i apad u je ogorče o. Naposljetku ispusti vra a eso iz klju a. 
Progo itelji se tada odvrate od je i spuste grakćući za ko ado  esa. Reče a 
to vrana:»Sad je tako mirno ovdje gore. Cijelo mi nebo pripada«. 

        
Iz  Bhagawata Purana 

 
 
Nasljedovati i očekivati Krista 
To dvoje spada zajed o kao dvije stra e jed e edalje. Njegov poziv:»Dođi i idi 
za o !« erazdvojiv je od aše olitve:»Dođi Gospodi e Isuse!« 
        J. B. Metz 
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" Neka budu savršeno jedno!" 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za 
ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao 
što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti 
poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi 
jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si 
me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao 
budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi 
dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja 
te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i 
još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.« 

Riječ Gospodnja. (Iv 17, 20-26) 
  

Misli za današnje evanđelje 
Jedinstvo Isusovih sljedbenika s Bogom i međusobno 

Ovo je treća nedjelja za redom kako za evanđelje imamo dio Isusova oproštajnog 
govora iz Ivanova evanđelja. Današnji odlomak je dio Isusove molitve za sebe, za 
apostole i za one koji će na njihovu riječ povjerovati. Za sebe moli snagu da do 
kraja dovede djelo koje mu je Otac povjerio. Za apotole moli da vjerno navještaju 
njegova djela i riječi, za buduće vjernike da ostanu ujedinjeni s Bogom i 
međusobno kako bi u povijesnom svijetu nastavili djelo proslavljenog Krista. Po 
jedinstvu s Bogom i međusobno živimo Kristovo pashalno otajstvo i jačamo se za 
vjerničko djelovanje u svijetu svoga vremena. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Što mi znači: "Vjerujem u Crkvu jednu?" 

.Sudjelujem li na nedjeljnoj misi sa sviješću da tako produbljujem jedinstvo s 
Bogom i s bližnjima? 

 
 

OBAVIJESTI 
x Mario Marić, sin Marinko i Višnja r. Tomšić, B. Cesta C, župa 

Švarča i Ivana Belančić, kći Ivice i Ivanke r. Juričić, K. Zvonimira , 
župa Novi Centar, žele se vjenčati . lipnja . u Novom Centru 
u 18:30 sati. 

x Tomislav Mlinarić, sin Ivana i Andreje r. Kučinić, M. Krleže , župa 
Novi Centar i Tihana Balić, kći Zdenka i Marije r. Jurašin, M. Krleže 

, župa Novi Centar, žele se vjenčati . svibnja . u župi Novi 
Centar u 19:00 sati 

x Susret vjeroučitelja karlovačkog dekanata, održati će se 10. 
svibnja u :  sati, u župi Banija 

x Susret sportaša grada Karlovca, održaati će se 11. svibnja, 
program počinje od :  sati a završava s sv. misom u :  u 
Novom Centru. 

x Zaručnički tečaj, od  09. - 12. svibnja, svaki dan od 19:30 sati. U 
pastoralnom centru u župi Novi Centar.  

x Hodočašće prvopričesnika na Mariju Bistricu u subotu 14. svibnja 
. Polazak u  sati ispred naše župne crkve. Povratak u 

popodnevnim satima. 
x U nedjelju 15. svibnja, svi prvopričesnici obučeni u bijele haljine, 

proslava je Gospe Fatimske. Ako vrijeme dopusti procesija je 
uobičajenom trasom te nakon mise podjela je uspomena, krunica i 
knjižica. 



MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 09. svibnja do 15. svibnja 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

09.05. Izaija, Dionizije 
Ponedjeljak 07:30 + obitelj Družak-Pintarić; za 

ozdravljenje Domitrović  

10.05. Bl. Ivan Merz 
Utorak 18:00 

+ Antonija i Alojzije Bertotti; 
Šime i Mara Mihić; za 

ozdravljenje Domitrović ; 
Marija Lukin - Dujmović; 

Mara Stanisavljević Maca  

11.05. Mamerto, Franjo 
Srijeda 

07:30 
 

18:00 
 

+ Ivica, Ankica i Ivanka 
Vidaković 

- susret i misa za sportaše 
grada Karlovca 

12.05. 
Sv. Leopold 
Bogdan Mandić 
Četvrtak 

07:30 + Miloš Pruginić 

13.05. 
Bl. Djevica Marija 
Fatimska 
Petak 

18:00 

+ Stjepan, Katarina, Željko i 
Ivan Živčić; Franjo, Dragica i 
Antun Iskra; Vladimir i Mira 

Horvatić; Valentina 
Dejanović 

14.05. Sv. Matija apost. 
Subota 

07:30 
11:00 

+ na nakanu 
- krštenje Jana Baćić 

15.05. 
Duhovi-
Pedesetnica 
Nedjelja 

09:00 
 

10:30 
18:00 

+ Danijel i Milka Šlat, Alojzije i 
Mara Berdik; Tomo Spudić i ob. 

Rešovac 
+ župna sveta misa; Jela 

Huljina 
+ Željko Štefanac 

 

Blaženi Ivan Merz (1896. -1928.)  
 
 
Blaženi Ivan Merz rodio se u Banjoj Luci, . XII. . godine. Odgajan je u liberalnoj sredini. 
Gimnaziju s maturom završava . godine u Banjoj Luci. Po želji roditelja kroz tri mjeseca pohađa 
Vojnu akademiju, a potom počinje studij u Beču. Prvi svjetski rat prekida mu studij. Mobiliziran je i 
poslan na bojište. Proživljava sve patnje rata na fronti u Italiji od 1916. do 1918. U susretu s 
trpljenjem doživljava potpuno obraćenje Bogu. Nakon rata, ., nastavlja studij književnosti u 
Beču i potom studira u Parizu na Sorboni i Katoličkom institutu od . do ., gdje već provodi 
svetački život. Iz Pariza piše majci: »Katolička vjera je moje životno zvanje«. Po završetku studija 
dolazi u Zagreb . i postaje profesor francuskoga jezika i književnosti na Nadbiskupskoj 
klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je . na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom pisanom na 
francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce.Razmišljanjem, studijem, a osobito u krvi i 
plamenu rata, dolazi do spoznaje o istinitosti kršćanske vjere. Potpuno se dariva Kristu načinivši kao 
laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju hrvatske mladeži u 
katoličkoj organizaciji Hrvatski Orlovski Savez  kojoj je dao geslo Žrtva – Euharistija - Apostolat . 
Kao katolički intelektualac riječju i perom oduševljava mlade i odrasle za Krista i Crkvu. Jedan je od 
prvaka liturgijskoga pokreta i zauzeto promiče liturgijsku obnovu u Hrvatskoj. Sustavno uvodi u 
Crkvu u Hrvata Katoličku Akciju Pape Pija XI. Glavna njegova karakteristika kao katoličkog 
intelektualca jest ljubav i odanost prema Crkvi i Kristovu namjesniku Papi, što je nastojao usaditi 
kod svih s kojima se susretao. Živi svetačkim životom prožetim štovanjem Euharistije. Premda 
mlad i kao laik smatran je stupom Crkve  u Hrvatskoj. Svojim apostolskim radom i svojom 
opsežnom spisateljskom djelatnošću u katoličkom tisku ostavio je dragocjenu duhovnu baštinu koja 
je postala izvor nadahnuća budućim naraštajima. Namjeravao je osnovati svjetovni institut, tj. 
zajednicu laika koji bi radili za Krista i Crkvu. Nakon njegove smrti ovu je zamisao po njegovu 
nadahnuću djelomično ostvarila Marica Stanković, osnovavši žensku Zajednicu Suradnica Krista 
Kralja, kao prvi laički institut Bogu posvećenih osoba u Hrvatskoj. Bio je čovjek žive vjere, iskrene 
molitve, samoodricanja, dnevne Pričesti, adoracije, predanog trpljenja, široke naobrazbe, bliz 
ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Na samrti je prikazao Bogu svoj život kao 
žrtvu za hrvatsku mladež. Umro je u Zagrebu, . svibnja . u . godini, na glasu svetosti. 
Njegov svetački primjer i žrtva života donijeli su obilne plodove, jer su mnogi mladi nastavili 
ostvarivati njegovu duhovnu baštinu kako to svjedoči i natpis s vijenca koji su mu mladi postavili na 
grob: »HVALA TI, ORLE KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K SUNCU«. Grob mu se nalazi u 
Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih šest godina života svakodnevno dolazio na sv. 
Misu i sv. Pričest. Brojne milosti i uslišanja dogodile su se po njegovu zagovoru. Papa Ivan Pavao II. 
proglasio ga je blaženim u Banjoj Luci . lipnja ., i postavio ga je, posebice mladima i 
vjernicima laicima za uzor kršćanskog života. Na beatifikaciji bl. Ivana Merza Sveti Otac Ivan Pavao 
II. rekao je i ove riječi: »Njega vam dajem kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i 
suputnika na putu u vašoj povijesti... On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima 
svjetovnjacima... Ime Ivana Merza za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i 
djelovanja. Ono to mora biti i danas!« 


	Blaženi Ivan Merz (1896. -1928.)

