
MISNE NAKANE 
 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
 

Od 21. prosinca do 27. prosinca 2015. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

21.12. 
Sv. Petar Kanizije, 
prezbiter 
Ponedjeljak 

06:00 + Kata i Mijo Katić; Stipo 
Radman; Antun Bosio 

22.12. Toma Holland 
Utorak 

06:00 
 

18:00 
 
 

+ Slavo Klarić; Stipo, Anđa, Ivo i 
Luca Čečura 

+ Damir Okičić; Jagoda Stanar; na 
nakanu (Dragutin Vranić; Mijo i 

Mara Ribić) 

23.12. Sv. Ivan Kentijski 
Srijeda 06:00 

+ ob. Brčić, Kramarić i Mladen 
Jeđud; Stipo i Marica Lagundžija; 

Ladislav Jelenić, na nakanu; 
Tomislav Maretić 

24.12. 
Badnjak: Adam i 
Eva 
Četvrtak 

06:00 
19:00 
00:00 

+ Ivica Matešić; Ružica Škrtić 
+ Katica i Janko Špelić 

+ misa polnoćka 

25.12. 
Božić - Rođenje 
Gospodinovo 
Petak 

09:00 
 

10:30 
18:00 

 

+Josip i Bara Lesić, Maca i Mato 
Ferkuli 

+ župna sveta misa 
+ Kata Gavran, Anica Karačić, 

Marijan Kuprešak 

26.12. 
Sv. Stjepan 
prvomučenik 
Subota 

09:00 
 
 
 

10:30 
 

11:30 
18:00 

+Danica i Miroslav Stošić; ob. 
Bokulić; Stjepan Škrtić; Štefanija i 

Milka Vlašić; Stjepan i Ana 
Fundurulić; Stipo Radman 
+ župna sveta misa, Stevo 

Kovačević 
+ krštenje Leonora Joha 

+ na nakanu 

27.12. 

SVETA OBITELJ 
ISUSA, MARIJE I 
JOSIPA 
Nedjelja 

09:00 
 
 

10:30 
18:00 

+ Nada Biličić, Ana i Dragutin 
Bosak; ob. Belančić i Pribanić; 

Katica i Janko Špelić 
- župna sveta misa, Ivan Gazilj 

- Danica i Miroslav Stošić 

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

TJEDNI INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE 
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" Otkuda meni da i dođe ajka Gospodi a ojega?" 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U o e da e usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judi . Uđe u Zahariji u 
kuću i pozdravi Eliza etu. Či  Eliza eta začu Mariji  pozdrav, zaigra joj čedo u 
utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena 
ti eđu že a a i blagoslovlje  plod utrobe tvoje! Ta otkuda e i da i dođe 

ajka Gospodi a ojega? Gledaj sa o! Tek što i do ušiju doprije glas pozdrava 
tvojega, zaigra i od radosti čedo u utrobi. Blaže a ti što povjerova da će se 
ispu iti što ti je reče o od Gospodi a!« 

Riječ Gospod ja. Lk 1, 39-45) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Obrazložena poslušnost 

Blažena ti što si vjerovala Gospodinu!, kliče Elizabeta svojoj rođakinji Bl. Dj. Mariji. 
Čini nam se da je Gospi bilo posve lako i jednostavno vjerovati: pobožna, dobro 
odgojena, oko nje se događaju čudesne stvari, čak je anđeli pohode kao Božji glasnici. 
Ali, unatoč svemu što je Marija primila, ona se za svoju vjeru itekako morala boriti, 
tražiti sigurnost da joj upravo Bog govori. Vjera je Božja ponuda i čovjekov odgovor. 
Ponuda je svima ista, odgovori su različiti, jer su ljudi različiti. Svatko mora naći svoju 
sigurnost u Bogu, inače nije moguće vjerovati. Čini se da dobar dio suvremenog svijeta 
te sigurnosti i ne traži. Doduše, nema više izravne borbe protiv Boga, onoga 
komunističkog ateizma koji je ustvari bio antiteizam - ne: bez Bog, nego: protiv Boga - 
ali ima praktičnog ateizma, nezainteresiranosti za Boga i vjeru, života kao da Boga i 
nema. A Bog je temelj naše vjere. Obećao nam je spasenje i darovao nam ga. 
Prihvatimo Spasitelja da bismo i mi bili obuhvaćeni njegovim spasenjem. Priznajmo 
mu svoje grijehe i molimo oproštenje. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Vrijedi li poslušnost danas prema Bogu ili starijemu (roditelju, djedu ili baki)? 

.Upoznati volju Božju i uz nju vjernički pristati, truditi se nju izvršiti, to je najviše što 
jedno razumno stvorenje može učiniti. Trudiš li se to činiti? 
 



SVETAC TJEDNA 
 

Sveti Stjepa  Prvo uče ik, đako  I. stoljeće  
 

Stjepa  je io prvi uče ik kršća stva, prvi koji je životo  posvjedočio 
svoju vjernost Isusu iz Nazareta Njegovoj poruci spasenja.  Pripadao je prvoj 
jeruzale skoj zajed i i te je, zajed o sa još šest đako a, io zaduže  za 
raspodjelu do ara što su ih vjernici, u duhu istinske bratske ljubavi, stavljali na 
zajed ičko raspolaga je. Stjepa  je stupio a s e u u kršća skoj zajed i i u 
raz jer o osjetljivo  tre utku. Kršća i hele skoga porijekla isu aš ili 
oduševlje i ači o  a koji se postupalo s udovicama. Imali su dojam kako ih se 
po alo zao ilazi u djeli a ilosrđa. Upravo je ta zadaća ila povjere a sed ori i 
đako a - o če u a  svjedoče Djela apostolska, koja a  do ose također i 
provjere o izvješće o Stjepa ovu uče ištvu. Stjepa  se rev o dao a vrše je 
svoje služ e, pridodajući djeli a ilosrđa također i služ u riječi, a Gospodi  ga je 
pratio roj i  o raće ji a. To se, arav o, ije i alo sviđalo Židovi a, koji su 
ga rzo uhitili i doveli pred Vijeće, osiguravši protiv jega laž e svjedoke. Stjepan 
se svoji  tužitelji a o ratio dugi  i žarki  govoro , kojega a  također do ose 
Djela apostolska. Kada ga je okuplje o oštvo razljuće o stalo ka e ovati, pao 
je a kolje a oleći Gospodi a eka i  to e uz e za zlo. Pisa  Djela apostolskih, 
sveti Luka eva đelist, za ilježio je i kako su svjedo i odložili halji e do ogu 

ladića, koji se zvao Savao. I e je grčkoga porijekla i z ači: "okru je ". Zaštit ik 
je đako a. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
OBAVIJESTI 
 

x Na Badnjak poslije sv. mise u 19:00 sati, kratki prigodni dječji program. 
Pripremila s. Davida s djecom. 

x Sv. mise na Božić misa polnoćka, jutarnja, poldanica i večernja. Sv. misu 
poldanicu predvodi pomoćni biskup zagrebački, mons. Ivan Šaško. 

x Molimo da se na Božić i božićne blagdane ne upotrebljavaju 
pirotehnička sredstva, kako bi zaštitili jedni druge i  te svete dane proveli 
u miru. 

x Župni list, cijena ,  kuna. 
x Raspored i blagoslov obitelji, možete pročitati u župnom listu. 
x Blagoslov obitelji počinje u nedjelju 27. prosinca. 2015. oko 14:00 sati a 

završava 4. siječnja 6. 

x  . siječnja nema blagoslova obitelji. Taj dan u našu župu dolaze moći 
bl. kard. Alojzija Stepinca, koje će biti izložene cijeli dan u našoj crkvi. 
Već sada molimo i potičemo sve vjrernike i ljude dobre volje da dođu taj 
dan u crkvu i da se pomole našem blaženiku uključujući molitve za sebe i 
naš hrvatski narod. Cijeli program i raspored dežurstava dobit će te za taj 
dan na vrijeme pa molimo da se odazovete. 

x Ove godine na blagoslov obitelji ide samo župnik sa pratiteljima. 
Prigoda je to da se susretne sa svakom obitelji i za nju pomoli. Svi oni 
koji ne će biti u svome domu kada su na na rasporedu za blagoslov, mogu 
naknadno pozvati svećenika iza . siječnja 6. Svećenik u obitelj ne 
dolazi radi novca i on nije uvijet za blagoslov. Za vrijeme blagoslova 
obitelji, ne će biti prigode telefonski se naručivati za blagoslov, jer ćemo 
to imati priliku učiniti nakon 4. siječnja 6. Ako netko želi primiti 
blagoslov a do sada nije to učinio, može se prijaviti do Božića ove godine 
u crkvi prije ili poslije sv. misa. 

__________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Blagoslovljen Božić i Novu 2014. godinu,  
žele vam župno pastoralno i ekonomsko 
vijeće, časne sestre, ministranti, čitači, 

mladi i vaši svećenici. 
 


