
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od . veljače do . veljače . 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

06.02. 
Sv. Pavao Miki i 
drugovi 
Ponedjeljak 

07:30 - Ivan Obrovac 

07.02. 
Maksim 
Utorak 

18:00 
+ Ivan i ob. Galinac; 
na nakanu sv. Anti 

08.02. 
Sv. Jeronim 
Emiliani 
Srijeda 

07:30 + Ruža Furdek 

09.02. 
Sv. Skolastika, 
djevica 
Četvrtak 

07:30 + na nakanu ob. Bogdan 

10.02. 

Bl. Alojzije 
Stepinac, 
biskup 
Petak 

18:00 
+ Ana Moguš; Goran Jajčević; 
Ivan Klemenčić; Ivan Zlatarić; 

Miljenko Bunčić 

11.02. 
Bl. Djevica 
Marija Lurdska 
Subota 

07:30 + za sve bolesne i nemoćne 

12.02. 
Šesta nedjelja 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 

10:30 
18:0o 

+ Marija i Stjepan Ivka; Mijo 
Trgovčić; Drago i Antonija 

Gales, Jakov, Marija i Marcela 
Surić, Dragutin Gales 

- župna sveta misa 
+ ob. Pleša  
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"Vi ste svjetlost svijeta." 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol 
obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da 
ljudi po njoj gaze.« »Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži 
na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak 
da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da 
vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.« 

Riječ Gospodnja. (Mt 5, 13-16) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Biti sol zemlji i svjetlo svijetu 

Za evanđelje imamo nastavak Isusova Govora na gori od prošle nedjelje. 
Ovaj odlomak predpostavlja Blaženstva kao Isusov primjer i preporuka o 
nenasilnom ponašanju u svijetu gdje ima nasilja i nepravde. Tako je on 
postupao i na to zove svoje vjernike. U današnjem kratkom odlomku zove 
vjernike da budu sol zemlji i svjetlo svijetu. To je naš zajednički poziv. Kao 
što je Isus svojim postupanjem i učenjem sol i svjetlo ljudima s kojima se 
susreće, tako bismo trebali biti i mi njegovi vjernici. Isus traži da se na 
našim postupcima odražava ono što on čini i govori. Danas molimo da 
budemo sol koja daje ukus i čuva od krvarenja te svjetlo koje sjaji i grije.  
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Jesam li zahvalan Bogu što me je doveo u kontakt s osobama koje su mi 
pomogle otrkiti prave vrijednosti u životu? 

.Jesam li "sol" i "svjetlo" koje omogućuje da u drugima isklija i raste ono 
što je u njima najbolje?  
 



Sveti Jeronim Emilijani 
svećenik, osnivač Družbe slugu siromaha 

(1486. - 1537.) 
Na svijetu ima mnogo siročadi i zapuštene mladeži za koju se nitko ne 
brine. Stoga je Božja providnost u krilu Crkve uvijek nalazila ljude koji 
su osnivali ustanove za zbrinjavanje siročadi. Jedan od njih bio je i sv. 
Jeronim Emilijani, koga papa Pio XI. . ožujka . proglasi 
"zaštitnikom siročadi i zapuštene mladeži". Sv. Jeronim, osnivač reda 
somaska, rođen je godine . u Veneciji. O njegovu se djetinjstvu i 
mladenaštvu ne zna ništa se dok nije stupio u vojsku. Sudjelovao je u 
ratu između Venecije i Lige Cambraia te pao u zarobljeništvo. Iskušan 
patnjama, ponižen, doživio je duboku nutarnju preobrazbu te se 
zavjetovao Gospi da će, ako se domogne slobode, promijeniti svoj 
dosadašnji neuredni život. Nakon pomalo nejasnog oslobađanja 
zavjetovao se da će svim raspoloživim sredstvima raditi oko pomaganja 
siromasima, bolesnicima i potrebnicima svake vrste. Kroz 3 godine u 
molitvi, pokori i djelima ljubavi spremao se za svoje veliko djelo a 
smatrao je da će moći bolje pomagati ako postane svećenik. Zaređen je 
u . godini života. Godine 528. u njegovoj domovini bjesnila je glad i 
zaraze a sv. Jeronim je za potrebe bolesnika prodao svo svoje imanje i 
posvetio se skrbi nad potrebnima. U svom se radu i sam zarazio a nakon 
ozdravljenja . odrekao se i ono malo dobara što mu je preostalo. 
Djecu bez roditelja okupljao je u jednoj kući i brinuo se o njima.  Svoj 
rad je proširio po okolnim mjestima a njegov divni primjer potaknuo je 
mnoge bogataše da mu svojim materijalnim darovima pomognu. osniva 
i "Družbu slugu siromaha" koju je . službeno potvrdio i papa Pavao 
III. Svetac je kao pedesetogodišnjak još jedanput doživio pošast kuge u 
kojoj je i sam bio zaražen te nakon bolesti i umro.  Papa Benedikt XIV. 

. rujna . proglasio je Jeronima blaženim, a Klement XIII. . 
listopada 1767. svetim.        

OBAVIJESTI 
 

x Sljedeće nedjelje, . veljače, u pastoralnom centru biti će 
mjerenje šećera u krvi i tlaka nakon jutarnjih sv. misa. 

x . veljače . u :  sati biti će susret ŽPV-a i ŽEV-a. 
x Prigodom blagoslova obitelji sakupljeno je 171.250,00 kuna 
x . veljače proslava Stepinčeva. U katedrali u 19:00 sati sv. 

misu predvodi uzoriti gospodin, kardinal Josip Bozanić, 
metropolit zagrebački. 

x Ovu nedjelju . veljače, sakupljamo priloge za župni karitas. 
x U subotu . veljače započinje susret ministranata u 10:00 

sati.  
Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike :  
Vjeronauk za prvopričesnike:  
9:00 - 10:00 sati - 3.a. i 3.b Grabrik i B. Seljan  
11:00 - 12:00 sati - 3.c. i 3.d. Grabrik i Dubovac  
10:00 - 11:00 - proba dječjeg zbora 
Vjeronauk za krizmanike je nedjeljom poslije mise poldanice 
 
x Prva pričest u našoj župi biti će 30. travnja 2017. u 11:00 sati 
x Sveta Potvrda u našoj župi biti će 22. travnja 2017. u 10:00 sati. 

Stoga molimo na prvom mjestu roditelje a onda i djecu koja se 
spremaju za sakramente Prve Pričesti i Potvrde, da nastoje biti 
redoviti u dolasku na vjeronauk i sv. misu, radi što bolje priprave za 
sakramente. 

x Župna kateheza za sedme i druge razrede započinje od 06. 
veljače . po ustaljenom rasporedu.  

x Susret hrvatske katoličke mladeži  održava se od 9. - 30. travnja 
2017. u Vukovaru pod geslom "Krist, nada naša" Tim , . Molimo 
sve mlade koji su zainteresirani za ovaj susret, da se jave 
predstavnici mladih ili župniku. 
 
 

 


