
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 29.siječnja do 04. veljače 2018. 
 

Nadnevak Dan 

Vrijeme 
svete 
mise 

Nakana 

29.01. 
Valerije 
Ponedjeljak 

07:30 + Za Duše u Čistilištu 

30.01. 
Hijacinta 
Utorak 

18:00 
+ Jelena Malić; Dragica Paulić; Ivan i Mira 
Rigljan, Jure Vukošić; Boris i ob. Mateša 

31.01. 
Sv. Ivan Bosco 
Srijeda 

07:30 
+ za nerođenu djecu; Josip, Magda, Janko i 

Nevenka Ban 

01.02. 
Brigita 
Četvrtak 

07:30 + Bara Uđbinac 

02.02. 

Prikazanje 
Gospodinovo - 
Svijećnica 
Prvi Petak 

07:30 

18:00 
 
 
 

- nema nakane 

+Drago Moćan; Nikola Braim; Jelica 
Huljina; Mare Turkalj; Marica Bonetić; 

Božena, Velimir, Kruno i Milan Šarić; Ivan 
i Marija Trbušić; na čast Srcu Isusovu 

03.02. 

Sv. Blaž, 
biskup 
Subota 

07:30 + Josip Zidarić 

04.02. 

Peta Nedjelja 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 

10:30 
11:45 
18:00 

 
 

+ Anica Karačić 

- župna sveta misa; 
- misa za mlade 

- u znak zahvalnosti za 90. godina 
prisutnosti sestara Klanjateljica Krvi 

Kristove; Kate Mrgan 

 

 

 

 

NOVI	CENTAR	-	KARLOVAC 
http://www.presveto-srce-isusovo.hr	

TJEDNI	INFORMATIVNI	LISTIĆ	ŽUPE	
PRESVETOGA	SRCA	ISUSOVA	

4.	NEDJELJA	KROZ	GODINU	-	28.01.2018.	-	
GODINA	V.,	BR.	23 

 

„Učio ih je kao onaj koji ima vlast.“ 

  
Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu 

zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao 

pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut 

nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? 

Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: 

»Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega 

glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? 

Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju 

mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. 

Riječ Gospodnja. (Mk 1, 21-28) 

 

Misli za današnje evanđelje 

Snažna Božja riječ u Isusu Kristu 
Četvrta nam nedjelja kroz godinu progovara o značaju i dostojanstvu Božje riječi. 

Bog nam šalje proroke, apostole i evanđeliste, propovjednike i vjeroučitelje da 

nam prenesu i tumače njegovu poruku, njegovu riječ. To su Božji suradnici. Budimo 

Bogu zahvalni za njih. Bog nam daje da možemo svake nedjelje kao kršćanska 

zajednica slušati i proučavati njegovu riječ, jer to su riječi spasenja, riječi života 

vječnoga. Pripravimo se da i sada poslušajmo Božju riječ, otvorimo uši i srca da ona 

u nama djeluje. Pokajmo se ako je nismo dovoljno poštivali i cijenili, ako je se nismo 

u životu pridržavali. Zamolimo Boga za oproštenje i zbog svake svoje neiskrene, 

ružne i lažne riječi koju smo drugomu uputili, osobito ako smo svojim riječima, ali 

ne samo njima, povrijedili i samoga dobroga Boga. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

Kakav je moj odnos prema onima koji tumače riječ Božju? Molim li se za njih? 

Spremnost otvoriti srce za riječ Božju i dopustiti da nas liječi iznutra. Jesam li 

spreman? 

 



OBAVIJESTI 
• Slavlje sv. Potvrde u našoj župi biti će 22. travnja 2018. u 11:00 sati. 

• Slavlje Prve Svete Pričesti u našoj župi biti će 29. travnja 2018. u 11:00 sati. 

• Trodnevnica uoči blagdana Sv. Marije de Mattias. Družba sestara Klanjateljica 

Krvi Kristove na ovim prostorima djeluje već punih 90 godina. Ovom 

trodnevnicom želimo izreći hvalu Bogu na daru posvećenog života, služenja i 

svjedočenja kroz poslanje i karizmu utemeljiteljice i njezinih sestara. Trodnevnica 

započinje u četvrtak, 01. veljače ujutro prije svete mise, 02. veljače navečer prije 

svete mise a ujedno je i prvi petak, te subotu ujutro 03. veljače prije svete mise. U 

nedjelju 04. veljače u 18:00 sati završavamo proslavu i nakon mise je kratko 

druženje u prostorijama pastoralnog centra. Pozivam sve vas dragi vjernici da se 

pridružimo ovoj duhovnoj pripravi i molitvi, te tako zahvalimo i sestrama za njihov 

život i rad. 

• Hodočašće vjernika Dugo Reškog i Karlovačkog dekanata 03. veljače 2016. u 
Krašić. Vrijeme za polazak pješaka iz naše župe je u 8:40. Dolazimo na Baniju i sa 

Banije krećemo zajedno put Krašića sa već uobičajenim stankama. Sveta misa 

odmah po dolasku i povratak nakon svete mise. Svi pješaci koji se žele vratiti s 

autobusom neka se upišu. Vjernici koji žele hodočastiti u oba smjera autobusom 

neka se također prijave i upišu za bus. Polazak autobusa prema Krašiću biti će u 

14:30 sati ispred župne crkve na parkingu. Cijena za autobus je 20,00 kn. 

Upisujemo 28. siječnja na nedjeljnim svetim misama.  

• U nedjelju 04. veljače 2018. godine na kraju svetih misa kratki poziv članova 

inicijative 40 dana na molitvu i post u nadolazećoj Korizmi za nerođene i obranu 

života. 

• Hodočašće vjernika u Zagrebačku katedralu 10. veljače 2018. prigodom 
Stepinčeva i završetka 2. sinode Zagrebačke nadbiskupije. Polazak u 16,00 sati iz 

Karlovca. Cijena busa je 40:00 kn. Upisujemo se 04. veljače u crkvi prije ili iza svetih 

misa.  

• Prvi Četvrtak u mjesecu CJELODNEVNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE, od 8:00 

do 17:00 sati. 

• 02. veljače 2018. PRVI PETAK, pobožnost, molitva, sv. Misu predvodi pater 

Stanković, isusovac, nakon mise klanjanje. Ujedno i SVIJEĆNICA, svijeće možete 

kupiti u crkvi i poslije je blagoslov. 

• 03.02.2018. SV. Blaž, ujedno je i grličanje, blagoslov grla po zagovoru Sv. Blaža, 

biskupa i mučenika. 

• Križni put na Kozjači ove godine biti će 17. veljače. Polazak u 9:00 sati ispred 

župne crkve Sv. Franje Ksaverskog na Švarči a završetak sa svetom misom u crkvi 

BDMarije Snježne na Dubovcu. 

 

 

 

 

Sveta Brigita Irska, redovnica (V. stoljeće) 

 

Sveta Brigita bila je utemeljiteljica i opatica jednoga od prvih irskih 

samostana, nedaleko mjesta Kildare, kao i nastaviteljica djela 

evangelizacije što ga je bio započeo biskup, sveti Patrik. Njen legendarni lik 

tvori neku vrstu poveznice između poganskog i keltskoga svijeta i 

kršćanstva u samim njegovim počecima. Ovu se sveticu nikako ne smije 

pomiješati s njenom slavnom imenjakinjom, svetom Brigitom Švedskom, 

čiji blagdan slavimo 23. srpnja. U vrijeme smrti svetoga Patrika, navodno je 

imala svega šest godina pa se, prema običajima onoga vremena, već u 

nježnoj dobi bila posvetila Gospodinu. Bila je, dakle, nadstojnica muškoga i 

ženskoga samostana u navedenome mjestu, kakvih šezdeset kilometara 

jugozapadno od Dublina. U keltskoj je Crkvi, naime, bilo posve uobičajeno 

da jedna iznimna žena upravlja objema granama nekog samostana. Prema 

nekim drevnim životopisima, Brigita je izvršila znatan utjecaj  na život 

mjesnih keltskih crkava, koje su se bile vratile drevnim poganskim 

plemenskim strukturama te su se našle gotovo odijeljene od rimskoga 

crkvenoga života. Ako su se u latinskome svijetu uzvisivali bogatstvo i moć 

kršćanskih prvaka, sveti su se Kelti naprotiv isticali svojim pastoralnim 

sposobnostima, kao što je to sveta Brigita Irska pokazala poklonivši mač 

svoga oca nekome gubavcu, ističući tako kako njena duhovna vlast ne 

počiva na agresivnosti i moći, već na milosrđu i sućuti. Ime joj znači: visoka, 

snažna, moćna; porijeklom iz irskoga. Zaštitnica je: Irske, pjesnika, kovača, 

vidara. 

Župna kateheza: 

Prvopričesnici: subotom –09:00 – 10:00 – 3.a. i 3.b. OŠ Grabrik i Braće Seljan 

     11:00 – 12:00 – 3.c. i 3.d. OŠ Grabrik i Dubovac 

     10:00 – 11:00 – proba malog zbora 

Krizmanici: nedjeljom – prva grupa 10:30 sati 

          - druga grupa u 17:00 sati 

Drugi razredi:  imaju katehezu subotom u 09:00 sati.  

Započinjemo 10. veljače 2018. 
Sedmi razredi: 

7.a. Četvrtkom u 09:00 ili 15:00 sati 

7.b. Ponedjeljkom u 08:00 ili 15:00 sati 

7.c. Ponedjeljkom u 09:00 ili 17:00 sati 

7.d. Petkom u 09:00 ili 15:00 sati 


