
 
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
Od 14.  do 20. svibnja 2018. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

14.05. 
Sv. Matija 
apostol 
Ponedjeljak 

07:30 
+ za dobar uspjeh operacije, Ivanka i 

Andrija Pugar 

15.05. 
Izidor, Severin 
Utorak 

18:00 
+ Ivan Turudić; Zdravko Švajcer; Franjo i 

Ružica Pribanić 

16.05. 
Sv. Ivan 
Nepomuk 
Srijeda 

07:30 + Antonija i Alojzije Bertotti 

17.05. 
Paškal, Gizela 
Četvrtak 

07:30 
18:00 

 

+ za Duše u čistilištu 
+ sveta misa za susret sportaša grada 

Karlovca i gostiju 

18.05. 
Sv. Ivan I, papa 
Petak 

18:00 
+ Antun Bosio; Pavao i Kata Klokočki; 
Miroslav i Milan Ornik, Tomo Frketić; 

Anica Tvrdinić; ob. Stipaničić 

19.05. 
Urban, Teofil 
Subota 

07:30 
11:00 
18:30 

+ Kata Medved, Draga i Franjo Drvodelić 
krštenje Matej Cindrić 

Vjenčanje Magličić Grdina 

20.05. 
Duhovi - 
Pedesetnica 
Nedjelja 

09:00 
 

 
10:30 
11:30 
18:00 

 

+ Jana i Ivan Basar; Ivan i ob. Brozić i 
Polović; Stjepan, Mijo i Anka Vrbanić, 

Dragica, Marko, Petar i Dragutin Fanjak 
+ župna sveta misa; 
Krštenje Sara Romić 

+ Ruža i ob. Adžija; Katica, Stjepan i 
Vilko Petančić 
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»Neka i oni budu jedno kao i mi!« 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu 
koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom 
imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da 
se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u 
sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam 
od svijeta.  Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od 
svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene 
posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu 
posvećeni u istini.« 

Riječ Gospodnja. ( Iv 17, 11b-19 ) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Jesmo li povjerovali Božjoj ljubavi? 

„Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva njegova!“ (Ps 103, 2), 
potiče nas pripjevni psalam današnjega bogoslužja na zahvalnost Bogu. Toliko je razloga 
naše zahvalnosti, toliki su Božji darovi koje smo primili. Najveći je dar što nam je dao 
svoga Duha, kako napisa Ivan u svojoj prvoj poslanici. U tome duhu ljubavi, zajedništva i 
jedinstva želimo danas slaviti Euharistiju. Na propovijedanje apostola, ispunjenih Duhom 
Božjim, mnogi su povjerovali, od članova prve Crkve do nas danas, i bit će tako do konca 
svijeta. Sve nas povezuje Božja ljubav kojoj smo povjerovali, povezuje nas međusobno 
zajedništvo vjere. A ipak, i nakon svih tih darova nismo uvijek ostali vjerni i dosljedni ; 
došlo je do podjela među kršćanima. Danas je podijeljenost Crkve činjenica koja 
sablažnjava svijet, iako je Isus molio da svi njegovi sljedbenici ostanu jedinstveni kao što 
je on povezan sa svojim nebeskim Ocem. Dok zahvaljujemo za Božje darove, ne možemo 
se ne pokajati što smo se suprotstavili Isusovoj želji i molitvi, što smo se zbog svojih 
slabosti podijelili, što i svojim grijesima unosimo razdor u svoje obitelji, u kršćansku 
zajednicu, u svijet. Pokajmo se zbog toga i molimo zajedno s Isusom za novo zajedništvo 
u ljubavi Očevoj. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Jesmo li svjesni dara Duha koji nam je Bog poslao u naš život? 
Razdor koji vlada u obiteljima, društvu i Crkvi nije po Isusovoj zapovijedi ljubavi. Što činim 
da bude manje razdora među nama? 

 



 
 
OBAVIJESTI 
x Mjesec svibanj je Marijin mjesec, pobožnost prema Mariji i molitva krunice jesu 

najjače oružje u borbi protiv svakog zla. Pozivam sve da dolazimo u što većem 
broju radi sebe i svojih potreba kojih je puno. Krunicu ćemo u mjesecu svibnju 
moliti ispred kipa Gospe Fatimske svaki dan. 

x . svibnja . u četvrtak odjel sportaša Zagrebačke nadbiskupije organizira 
tradicionalni susret, prvi dio je u dvorani OŠ Grabrik – malonogometna 
utakmica : reprezentacija grada Zagreba osoba s invaliditetom i ŽNK 4 rijeke – 
Karlovac u 16:30 sati. Nakon sportskoga programa slijedi euharistijsko slavlje u 
crkvi Presvetog srca Isusova, predvodi mons. Dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup 
zagrebački. Pozivam vas sve da se odazovemo u što većem broju i tako damo 
podršku ovom susretu. 

x U subotu, 19. svibnja 2018. godine, u Zagrebu će se održati treći nacionalni 
hod za život pod geslom: Za život, obitelj i Hrvatsku. Taj Hod, kao plod 
građanske inicijative koja je okupila brojne laike iz raznih udruga i pokreta, 
nastoji promicati vrijednost otajstva ljudskoga života, s posebnom osjetljivošću 
za začetu i još nerođenu djecu, za majke i obitelji u hrvatskome društvu. 
Okupljanje je u Zagrebu na Trgu dr. Franje Tuđmana, u  sati.  

x  
 
 
x U karlovačkom dekanatu kroz ovaj tjedan slavlje je sv. Potvrde na Baniji 9. 

svibnja u 10:30 sati. U nedjelju 20. svibnja slavlje sv. Potvrde je na 
Kamenskom u :  sati, te slavlja prve Pričesti u Mahičnom i Dubovcu u 
11:00 sati 

x 31. svibnja svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, 
tradicionalna procesija od Dubovca, Novi Centar, Centar i Banija. 

x Hodočašća karlovačkog dekanata: 
 30. lipnja 2018. – Marija Bistrica 
 28. srpnja 2018. – Trsat 
 01. rujna 2018. - Ludbreg 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sv. Izidor, ratar (oko 1080.-1130.) 
 

Rođen je u Madridu oko . te je vrlo mlad napustio očinski dom, kako bi 
se počeo baviti poljodjelstvom. Bio je pravi uzor kršćanskoga seljaka. 

Zahvaljujući njegovom radu na poljima, koja su dotad davala vrlo malo 
uroda, odjednom je bilo obilje plodova. Iako je naporno radio na zemlji, 
svakodnevno je pribivao Euharistiji pa je puno vremena posvećivao 
molitvi. Radi toga su ga neki zavidni kolege optužili – nepravedno; 
razumije se – kako to čini na uštrb rada. Kada su Madrid osvojili Almoravidi 
povukao se u Torrelagunu, gdje se oženio mladom djevojkom po imenu 
Marija. Taj se brak od samog početka odlikovao velikom skrbi oko 
najsiromašnijih, s kojima su dijelili ono malo što su imali. Nitko od Izidora 
nije odlazio praznih ruku. Preminuo je 15. svibnja 1130. g., a svetim ga je 

. ožujka . proglasio papa Grgur XV. Zemni mu se ostaci čuvaju u 
madridskoj katedrali. Papa Inocent XII. Proglasio je 9 . g. blaženom 
njegovu suprugu Mariju Toribiu. Budući da je sveti Izidor zaštitnik polja 
zaziva ga se gotovo u svim godišnjim dobima; jednako u vrijeme sjetve, 
kao i u vrijeme žetve. Na čast oltara uzdignut je u društvu četvorice 
„velikana“: s Filipom Nerijem, Terezijom Avilskom, Ignacijem Loyolskim i 
Franjom Ksaverskim, među kojima bi se ovaj naš sveti nepismeni seljak 
zacijelo osjećao pomalo nelagodno. U međuvremenu je – kako nam 
prenosi enciklopedija svetih – postao „zaštitnikom poljodjelaca i kočijaša“. 
Ime je grčkoga porijekla i znači: dar Izide. Zaštitnik je poljodjelaca i seljaka. 


