
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 5. do . ožujka 8. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

05.03. 
Teofil, Vedran 
Ponedjeljak 

07:30 
 

18:00 

+ Dubravko i Josip Fištrović; na 
zahvalu 

+ Zlatica Halužan 

06.03. 
Ruža 
Utorak 

18:00 
+ na nakanu za mir u obitelji; Mijo i 

Rozika Vučić, Enver i Iljaz Tači 

07.03. 
Sv. Perpetua i 
Felicita 
Srijeda 

07:30 + obitelj Pleša; na nakanu 

08.03. 
Sv. Ivan od 
Boga 
Četvrtak 

07:30 
+ obitelj Grdić i Čorak; vlč. Ivica 

Lovretić 

09.03. 
Sv. Franciska 
Rimska 
Petak 

17:30 
18:00 

 
 

+ križni put 
+ Marija, Stjepan i Nadica Zadravec; 

Danica Štajduhar; Barbara Barac; 
Biserka, Zorica i Nikola Živčić, 

Marina Rahan 

10.03. 
Emil 
Subota 

07:30 + nema nakane 

11.03. 

Četvrta 
Korizmena 
Nedjelja 
Nedjelja 

09:00 
 

10:30 
11:45 
17:30 
18:00 

+ Darinka Milavić; Ante i Slavica Anić; 
Katica, Anđelko i Slavko Rajković 

- župna sveta misa;  
- misa za mlade 

- Križni put 
+ Željko Biličić 

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

TJEDNI INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE 
PRESVETOGA SRCA ISUSOVA 
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„Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.“ 

  
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače 
volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz 
Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a 
prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću 
trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato 
se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« 
Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato 
Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No 
on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici 
da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u 
Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja 
koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije 
trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku. 

Riječ Gospodnja ( Iv 2, 13-25) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Nema kompromisa s čašću Božjom 

Opet zapovjedi! Dosta na je više tih zapovjedi! Svi bi nam zapovijedali, a mi to tako ne volimo. Evo, 
danas ni misna čitanja ne mogu bez njih. Riječ je o čuvenih Deset zapovjedi Božjih. Što Bog dobiva 
time što nam naređuje? Odgovor je jednostavan: Ništa! Ne daje nam zapovjedi radi sebe, nego radi 
nas, ne tovari nam teret nego nam daje pravila koja valja održavati da bismo bili sretni i ispunjeni 
ljudi. Uostalom, to je ono isto što je upisano u srce svakog iskrenog čovjeka, a ovdje je samo izričito 
zabilježeno da bolje upamtimo i budimo sigurniji. One nas uče pravilnom stavu prema Bogu, koji 
mora za stvorenje biti na prvome mjestu i čije mjesto ne smije zauzeti, inače on onda i nije naš Bog. 
Uče nas ujedno i o pravilnom odnosu prema drugim ljudima, obitelji, pa i samima sebi. Isus je 
božanski je jednostavno sveo sav Dekaloga dvostruku zapovijed ljubavi: prema Bogu koja mora 
stajati iznad svega, i prema bližnjemu onako kako bismo prema sebi samima postupali. Danas 
ćemo čuti kako je odlučan kad je riječ o Božjim pravima i Božjoj slavi, ali i kako je neumoran kad 
valja pomoći konkretnom čovjeku. Molimo takvu vjernost Bogu i takvu zauzetost za bližnjega koji 
se nalazi u bilo kakvoj duševnoj ili tjelesnoj boli.  
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Kako se ja odnosim prema zapovijedima Božjim ? 
Ljubav prema Bogu i bližnjemu nešto strano u mom životu? 

 



OBAVIJESTI 
x Slavlje sv. Potvrde u našoj župi biti će . travnja . u :  sati. 
x Slavlje Prve Svete Pričesti u našoj župi biti će . travnja . u :  

sati. 
x Kroz Korizmeno vrijeme pobožnost križnoga puta petak i nedjelja u 

17:30 sati 
x Danas 04.03.2018. na kraju svake svete mise pozivamo na 

SOLIDARNOST i ZAJEDNIŠTVO s CRKVOM I LJUDIMA u Bosni i 
Hercegovini. To su naša braća i sestre koja su ostavljena na cjedilu. A 
tijekom povijesti i danas bili su doista uvijek na prvoj crti u obrani vjere, 
nacionalnog identiteta. Pozivam i tebe da dades svoj dar od srca koliko 
možeš a Gospodin ti uzvratio strostruko. Koliko daješ toliko ti se i vraća. 
Na kraju svih misa skupljamo dobrovoljne priloge za Crkvu i ljude u BiH. 

x 05.03.2018. dekanatski susret svećenika karlovačkog dekanata u 10:00 sati 
u Novome Centru. 

x Sedmi Pastoralno – Katehetski kolokvij za svećenike, 06. i 07. ožujka 
2018. u prostorijama Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. 
Tema je: „Svećenik i nedjelja“. 

x Zaručnički tečaj u našem dekanatu 05- 08. ožujka u pastoralnom centru, 
svaki dan u 19:30 sati. 

x U petak, 09. ožujka susret župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća u 
župnom dvoru s početkom u 19:00 sati. 

x U petak 23. ožujka 2018. u 18:30 sati, biti će susret čitača. Pozivamo sve 
zainteresirane vjernike da se odazovu ovom susretu. Koji nisu u 
mogućnosti doći tada, mogu se javiti Nikoli Bradici mla em, iza svetih 
misa u nedjelju. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Korizmena ispovijed u župama karlovačkog dekanata 

. ožujak . :  – Novi Centar 
. ožujka . :  -  Hrnetić 
. ožujka . 14:00 -  Rečica 
. ožujka . :  – Dubovac 
. ožujka 2018. 07:00 -  10:00 i  16:00 – 18:00 – Centar 
. ožujka . :  – Banija 

                                  11:00 – Švarča 
                                  15:00 – Mahićno 

. ožujak . :  Turanj; :  Kamensko 
 

 

 
ČETRDESET MUČENIKA (+320.) 

O četrdeset svetih vjernika mučenika u Sebasti, koji su kao vojnici služili u slavnoj 
XII. Legiji, zvanoj „Legio fulminta Melitensis“, sačuvani su nam slavni govori, koje 
su na njihov blagdan držali veliki crkveni govornici IV. stoljeća, među njima i sv. 
Bazilije Veliki. Ti govori, iako u pojedinostima nemaju stopostotnu vrijednost, 
ipak su vjerodostojno svjedočanstvo za hrabrost svetih mučenika, koji su se radije 
po smrzavali u vodi negoli odrekli svoje vjere. Već sama činjenica da su o njima 
najpohvalnije govorili i pisali uz spomenutog: sv. Bazilija, sv. Grgur Nazijanski 
(dva govora), sv. Gaudencije iz Brescije (jedan govor), sv. Efrem Sirski (dva 
govora), sv. Grgur Turonski, Sozomen, znak je da je to mučeništvo udivljenjem 
ispunilo mnoge. Iz pisanih povijesnih izvora može se prilično točno ustanoviti 
potresan događaj  mučeničkog svjedočenja četrdesetorice mučenika. Za vrijeme 
progonstva cara Licinija pohvatano je  kršćanskih vojnika te stavljeno pred 
izbor: ili umrijeti ili se odreći vjere. Svi odabraše prvo, iako se radilo o vrlo 
okrutnoj smrti: da umru u vodi koja se ledila. Dok su se nalazili još u zatvoru, 
napisali su oporuku u kojoj traže da poslije smrti budu zajedno sahranjeni u 
Sareimu kod Zele, u selu danas poistovjećeno sa selom Kyrklar u Maloj Aziji, a 
koje znači upravo broj . Stoga su zamolili i vjernike da ne bi iz motiva 
pobožnosti razvukli njihove relikvije. Odredili su također da najmlađi između njih, 
sluga Eunoik, ako bude pošteđen od smrti i zadobije slobodu, postane čuvarom 
njihova groba. Na koncu oporuke, nakon kratkih opomena braći u vjeri, pozdrava 
roditeljima i prijateljima, svi se potpisaše svojim imenima. Mučeništvo se zbilo . 
ožujka . u dvorištu gimnazija, uz kupalište grada Sebaste u Maloj Armeniji, 
danas Siwas u Turskoj. Uz ledeno kupalište pripremljeno je i toplo da primami po 
kojega, koji će biti slab u mukama. Našao se jedan slabić pa je prešao u vruću 
vodu, ali je usred nagle promjene temperature odmah poginuo. Na njegovo je 
mjesto stupio među mučenike sam čuvar skinuvši odjeću i priznavši se 
kršćaninom. Kad svi izginuše, tijela im iznesoše izvan grada, spališe i pepeo 
prosuše u rijeku. Progonitelji su se bojali i mrtvih pa su željeli uništiti svaki 
spomen na njih. Vjernici, željni svetačkih relikvija, uspjeli su ipak barem nešto 
spasiti. Iako su ovi sveti mučenici mučeni . ožujka, od vremena pape Inocenta  X. 
njihov se blagdan u Zapadnoj Crkvi slavi na današnji dan. „Crkva je u tijek godine 
unijela spomene mučenika i drugih svetaca koje je mnogovrsna Božja milost 
uzvisila do savršenstva, pa su već postigli vječno spasenje te u nebu pjevaju 
savršenu hvalu Bogu i nas zagovaraju. O rođendanima svetaca Crkva navješćuje 
vazmeno otajstvo u svecima koji su zajedno s Kristom trpjeli te su s Njime 
suprotstavljeni, a vjernicima predlaže njihove primjere, koji po Kristu sve privlače 



k Ocu, i njihovim zaslugama moli i postizava Božja dobročinstva“ (Konstitucija o 
svetoj liturgiji, br. 104). 


