
 
 

MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 08.  do 14. lipnja 2020. 
 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

08.06. 
Medardo 
Ponedjeljak 

07:30 
18:00 

+ ob. Draženović i Šegina 
+ Marko, Jeka i Ante Vuković;  

09.06. 
Sv. Efrem 
Utorak 

07:30 
18:00 

+  ob. Draženović i Šegina 
+ Tomislav Šimunić 

10.06. 
Bogumil 
Srijeda 

07:30  
+ Andrija Žnidaršić; Ivan i Ana 

Fudurić; Mirko i Nada Tomašević 

11.06. 

Tijelovo: 
Svetkovina 
Presv. Tijela 
i Krvi 
Kristove 
Četvrtak 

09:00 
 
 

18:00 
 

+ Blaž Maras; Željko Kokotović; na 
nakanu za duševno i tjelesno 

zdravlje 
+ Borivoj Vitković; Marko, Mile i 

ob. Magdić 

12.06. 
Leon, 
Gašpar 
Petak 

07:30 
17:00 
18:00 

+ na nakanu 
- vjenčanje Bočkaj - Maćešić 

+ Davor Poturica 

13.06. 
Sv. Antun 
Padovanski 
Subota 

07:30 
 
 

11:00 
12:30 

+ Bara, Milka, Marija i Joso Jurčić; 
Fajk i ob. Beglerbegović i Maras; 
Branko Mušnjak i Stjepan Bešlić 

SLAVLJE PRVE PRIČESTI 
- krštenje Ariela Johović 

14.06. 
11. Nedjelja 
kroz godinu 
Nedjelja 

09:00 
 

10:30 
 

18:00 

+ ob. Paulić; Josip i ob. Fundurulić; 
Ana, Ivan i Marija Lenuzzi 

+ pro populo; Bara, Stjepan i ob. 
Crnković 

+ Cvita i Ivan Bučević 
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»Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.« 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga 
Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da 
ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se 
svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, 
već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«  

Riječ Gospodnja. (Iv 3,16-18) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Tajna Presvetog Trojstva nije ljudska umotvorina 

Ulazeći u crkvu, prstom smo dotakli blagoslovljenu vodu i napravili križ na 
čelu te se prekrižili izgovarajući riječi: »U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!« 
Dakle, već na ulazu u crkvu ispovijedamo Presveto Trojstvo: vjeru u jednog 
jedinog Boga u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga. Uistinu je to tako 
dosjetljivo zamišljeno da se na ulazu u hram Gospodnji odmah, znakovima 
i tiho izgovorenim riječima, sjetimo svoga krštenja i uvijek iznova 
ispovijedamo tako lijepu, a tako duboku – preduboku vjersku istinu da Bog 
jest jedan, a opet nije samac nego Bog u tri božanske osobe, u savršenom 
vezu božanske ljubavi. Toga i takvog Boga želimo slaviti i tijekom ove mise. 
Pred neizmjernim i tajanstvenim, a opet tako bliskim i tako očitim Bogom, 
ponizno priznajemo svoje grijehe, za njih se pokajmo i molimo Božje 
oproštenje. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
1. Bog u Presvetom Trojstvu od krštenja do smrti, dio života svakog vjernika 
2. Ispovijedam li tu vjeru u svom životu? 
 
 
 



OBAVIJESTI: 
 

• Kako stvari sada stoje glede ovogodišnjih krizmanika možemo se 

nadati da bi sv. Potvrda mogla biti ove godine u jesen. Na vrijeme 

ćemo Vam javiti. 

• U srijedu, 10. lipnja 2020. godine proslava sv. Josipa zaštitnika 

Hrvatske u Nacionalnom svetištu sv. Josipa na Dubovcu. Misno 

slavlje u 18:30 sati predvodi dr. Tomislav Markić. 

• U ponedjeljak 08. lipnja 2020. započinje zaručnički tečaj za 

Karlovački dekanat u 19:30 sati u našem pastoralnom centru. 

• Pismo roditeljima kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa 

zagrebačkog, možete pročitati na našoj web stranici. 

• U četvrtak na svetkovinu Tijelova, biti će izloženo presveto od 

08:00 – 18:00 sati. Pa molim sve koji žele da se ovu nedjelju upišu 

za dežurstvo. 

• U nedjelju 14. lipnja 2020. nakon svete mise u 18:00 sati, 

roditeljski sastanak za roditelje krizmanika. 

• Slavlje Prve Pričesti za treću grupu - OŠ Dubovac, B. Seljan i Švarča 

– 13.06.2020. u 11 sati 

Raspored za probu, haljinice i  ispovijed djece biti će:   

Srijeda, 10.06.2020. proba i podjela haljina u 19:30 sati 

Četvrtak, 11.06.2020. proba, priprema za sv. ispovijed u 19:30 sati 

Petak, 12.06.2020. ispovijed prvopričesnika i roditelja u 19:30 sati 

Subota, 13.06.2020. Slavlje Prve Pričesti u 11:00 sati 

• Ženidbeni navještaj u župi prebivališta: 

1. Matija Perajica, sin Tomislava i Inge r. Kristić, Senjska 8, naša  

 

župa i Helena Bjelivuk, kći Darka i Mirvete r. Rausavljević, T. 

Ujevića 1, naša župa. Žele se vjenčati 20. lipnja 2020. u našoj župi. 

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

Poticajne misli za svaki dan 
X.  tjedan kroz godinu 

 
DAN MISAO AUTOR 

NEDJELJA Jedini je temelj prave pobožnosti 
ljubav prema Bogu. 

Sv. Franjo 
Saleški 

PONEDJELJAK Ne uspoređuj se s drugima, jer to 
može biti uzrokom velikih 
neprijateljstava i mržnje. 

Sv. Terezija 
Avilska 

UTORAK Smisao života je da se shvati Božja 
ljubav i da se slaveći Boga odgovori 

na tu ljubav. 

Bl. Marija 
Propetog 

Isusa 
Petković 

SRIJEDA Vjeruj da je On Isus pod prilikom 
kruha, i da je On Isus, i u gladnome, 

bolesnome, osamljenome, 
nevoljenome, u beskućniku, 
bespomoćnome i očajnome. 

Sv. Majka 
Terezija 

ČETVRTAK Bježi od zla, čini dobro i traži mir. Sv. Ivan od 
Križa 

PETAK Bog je kao liječnik: On ne sluša želje 
bolesnika; On sluša samo ono što 

treba za ozdravljenje. 

 
Sv. Augustin 

SUBOTA Bližnji nam je darovan da očitujemo 
Bogu Koliko Ga ljubimo. 

Sv. Katarina 
Sijenska 

 


