
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 20. do 26. siječnja 2020. 
 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

20.01. 
Sv. Fabijan i 
Sebastijan 
Ponedjeljak 

07:30 
18:00 

 

+ ob. Draženović i Šegina 
+ David Benić; Slavica Karan; 

Antonijo Kubat 

21.01. 
Sv. Agneza 
Utorak 

07:30 
18:00 

+ ob. Draženović i Šegina 
+ na zahvalu za zdravlje 

22.01. 
Sv. Vinko 
Srijeda 

07:30  + nema nakane 

23.01. 
Ema, Vjera 
Četvrtak 

07:30 
18:00 

 
  

+ Josip i Janja Starčević 
+ Bara i Stjepan Crnković; 
Zvonko i ob. Matić; Slavo 

Golubić 

24.01. 
Sv. Franjo 
Saleški 
Petak 

07:30 
18:00 

  

+ Marija i ob. Maras 
+ Ivan Japec; Milka Matošević; 

Mijo Šlat; Marija Levar 

25.01. 
Obraćenje 
Sv. Pavla 
Subota 

07:30 
11:00  

+ Jelica Uđbinac 
- krštenja: Mateo Mance, Paula 

Štefanac 

26.01. 

Treća 
Nedjelja kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 
 
 
 

10:30 
 

18:00 

+ Jana Basar, Ivan Goršić; Marija 
Gojšić, Mato Droždibob; Ilija i 

Katarina Kordić; ob. Surić i Gales; 
Goran Jajčević; Anica i Stjepan 

Veltruski; ob. Đakovac i Bertok; 
ob. Kuljanac; Vinko Hodak; ob. 

Pintarić 
+ pro populo; krštenje Gabriel 

Čačković 
+ Željko Biličić 
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»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!« 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca 
Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi 
čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali 
baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.« I posvjedoči Ivan: 
»Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega 
ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga 
vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja 
sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« 

Riječ Gospodnja. (Iv 1, 29-34) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Svjedoci trebaju svjedočiti 

Zborna molitva tijekom mise današnje nedjelje podsjeća nas na Božju 
svemoć. On kaže da su u Njegovoj ruci svemirska prostranstva koja nadilaze 
čovjekovo znanje i mogućnost spoznaje. Na razne načine čovjek pokušava 
prodrijeti u tajne svemira kojeg je, ne samo on, nego i sama Zemlja tek 
jedan maleni dio. Međutim, Bog ne drži u svojoj ruci samo beskrajna 
svemirska prostranstva nego i srce svakog čovjeka. A čovjekovo srce je 
također velika tajna, pa čak i ono srce koje kuca u njegovim „drugima“. Na 
početku ovog misnog slavlja želimo duhom sići u dubinu svoga srca kako 
bismo susreli živoga Boga i kako bismo iz srca izagnali grijeh. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Bog je gospodar čitavoga svijeta, vjeruješ li u to? 
Dopusti Gospodinu da vodi tvoje srce i nećeš zalutati… 
 
 
 
 



OBAVIJESTI: 
• Zaručnički tečaj u našem dekanatu započinje 27.-30. siječnja 2020. s 

početkom u 19:30 sati u našem pastoralnom centru. 
• Posebno potičem Vas drage obitelji da se uključite u dobre domaćine 

koji će primiti mlade za susret hrvatske katoličke mladeži koji će se 
održati 9 i 10. svibnja ove godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Svi koji 
žele neka ispune obrazac i neka ga vrate. Biti spreman primiti i 
obogatiti se u susretu s drugima. Mladi su naša nada i budućnost. 
Iskazati njima gostoprimstvo jest primiti samoga Gospodina pod svoj 
krov. Znam da imate veliko srce, a posebno ovaj grad koji je u svojoj 
nedavnoj prošlosti bio zaštita i sigurnost mnogima koji su s vrećicama 
ostavili svoje domove i ognjišta i sačuvali živu glavu. 

• Inače prijava mladih za SHKM počinju 15. siječnja 2020. Prijave se vrše 
isključivo putem digitalnog obrasca koji se može preuzeti na 
internetskoj stranici Ureda za pastoral mladih: www.pastoralmladih.hr 
s ispunjenim svim traženim podacima, posebno za voditelja grupe koji 
neka se prvi upiše u tablicu. Na susret se mogu prijaviti mladi od 
krizmaničke dobi do 30. godine starosti. Nakon što se prikupe podaci i 
ispuni obrazac, šalje se u digitalnom obliku na e-adresu: 
shkm2020@zg-nadbiskupija.hr. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 30 
kuna po osobi. Svi mladi koji žele sudjelovati moraju biti prijavljeni kako 
bi dobili akreditacije za Susret. 

• Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je po uobičajenom rasporedu, 
bez izostanaka, molim. 

• Drugi i sedmi razredi dobit će napisano kada trebaju doći. 
• U srijedu, 22. siječnja 2020. godine naša župa hodočasti sv. Josipu. 

Omogućit ćemo autobus za starije da mogu hodočastiti sv. Josipu. 
Autobus polazi u 17:30 ispred župne crkve a povratak je u 19:45.  
Posebno tu srijedu pozivam sve mlade da hodočaste k sv. Josipu. 
Posebni naglasak stavljamo na naše krizmanike. 

• Hodočašće Dugoreškog i Karlovačkog dekanata u Krašić biti će 08. 
veljače 2020. Ostale informacije dobiti će te u idućem listiću. 

• Prigodom blagoslova obitelji prikupljeno je 197.270,00 kn, hvala svima 
od srca na daru za našu župnu zajednicu, režije, održavanje zgrada i 
svećenika. 

 
 

 
Molitva za Susret hrvatske katoličke mladeži 

Zagreb, 09. i 10. svibnja 2020. 
 

Nebeski Oče, izvore svakoga dobra,  
ti si nas stvorio na svoju sliku  
i raduješ nas svojom prisutnošću.  
Zahvalni za dar tvoje žive Riječi,  
za svjetlo novoga života u Kristu  
i za zagovornu pomoć Blažene Djevice Marije,  
molimo te za naše mlade:  
Prati ih i jačaj snagom svoga Duha  
u prepoznavanju i vršenju tvoje volje;  
naš hod prema Susretu hrvatske katoličke mladeži  
ispuni obnovljenim darom vjere i djelima ljubavi.  
Pomozi nam rasti u svetosti Crkve  
po primjeru blaženih: Alojzija Stepinca i Ivana Merza  
te činiti što god nam kaže Spasitelj naš  
koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. 
 

Od nedjelje 19. siječnja pa do nedjelje uoči održavanja SHKM 
03. svibnja 2020. nakon svete pričesti molimo ovu molitvu. 

 
 
 


