
 
 

Molitva prvopričesnika 
 

Dragi Isuse, ti ćeš uskoro u svetoj Hostiji doći u moje srce. Želim te 
primiti kao najdražeg prijatelja. Povjeravam ti svoje male tajne, svoje 
radosti i tuge, svoje strahove i boli, svoja velika očekivanja od života... 
Povjeravam ti i svoje roditelje, prihatelje, učitelje, vjeroučitelje i sve 
ljude koje susrećem i molim te da mi uvijek pomažeš ići tvojim putem. 
Ti u meni budi ona nježna dobrota koju želiš da pokazujem prema 
svima.  
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" Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh." 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ 
pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko 
mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji 
me posla.  To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, 
koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet 
sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali 
ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli 
ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste 
se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se 
dogodi, da vjerujete kad se dogodi.« 

Riječ Gospodnja. (Iv , -29)   
Misli za današnje evanđelje 

Duh Kristov na saborima Crkve 
Za evanđelje imamo nastavak Isusova govora apostolima kod posljednje večere. 
U ovom dijelu Isus daje učenicima dar mira i dar Duha koji će Crkvi kroz stoljeća 
dozivati u pamet Isusova djela i riječi. Za prvo čitanje imamo Lukin izvještaj o 
saboru apostola u Jeruzalemu koji su odlučili da obraćenici s poganstva ne moraju 
vršiti disciplinske odredbe židovstva. Pri tome su bili uvjereni da ih posvećuje Duh 
Sveti dok o novim pitanjima raspravljaju i donose važne odluke za djelovanje i 
život kršćana. Čitanja današnje nedjelje podsjećaju nas da Duh Sveti prosvjetljuje 
i štiti Crkvu kada na saboru donosi važne istine vjere ili disciplinske odluke u 
promjenjenim povijesnim prilikama.  
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Jesam li svjestan da vjera u Crkvu katoličku traži otvorenost Duhu Svetom koji 
djeluje u drugačijima unutar Crkve i izvan Crkve? 

.Kako pridonosim zajedničkom dobru u župnoj i biskupijskoj zajednici? 
 

       VAŽNA OBAVIJEST ZA PRVOPRIČESNIKE: 
x Srijeda, Četvrtak i Petak, . . . svibnja od 9 do  sati u 

župnoj crkvi. 
x Subota, 07. svibnja ujutro u 9 sati prva sveta Ispovijed. 
x Nedjelja, 08. svibnja - slavlje Prve Pričesti - u 11 sati.  

Dođimo svi na vrijeme, radosno i pripremimo se na gozbu Kristove 
ljubavi. 
 
OBAVIJESTI 

x Dejan Radonjić, si  Bogda a i Iva ke r. Tkala , M. Erjave  a, župa 
Mahić o i Ana Butorac, kći Mile i Bare r. Ci drić, A. G. Matoša d, 
župa Novi Ce tar; žele se vje čati . lip ja 2016. u 17:00 sati u 
župi Novi Ce tar 

x Vanja Goršćak, si  Malde a i Bra ke r. Živčić, M. Vrhov a , župa 
Novi Centar i Andrea Martinić, kči A tu a i A đelke r. Orešković. K. 
P. Kreši ira IV , župa Novi Ce tar; žele se vje čati . lip ja . 
u 18:30 u župi Novi Ce tar 

x Robert Žgela, si  Josipa i Jele e r. Ci drić, A.G.Matoša , župa N. 
Centar i Tea Sviličić, kći Tiho ira i S ježa e r. Livaić, Do je Mrzlo 
Polje Mrež. , župa Bl. A. Stepi a  Duga Resa. Žele se vje čati . 
svibnja 2016. u Duga Resi. 

x Duhovna obnova  - "David",  za branitelje i njihove obitelji; petak 
su ota i edjelja, . . i . svi ja. Progra  održava ja alazi se 

a oglas oj ploči.  



MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 2. svibnja do 08. svibnja 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

02.05. 
Sv. Anastazije, bisk. i 
crkv. nauč. 
Ponedjeljak 

07:30 + Marko Škvorc 

03.05. 
Sv. Filip i Jakov, 
apostoli 
Utorak 

18:00 

+ Ana Bućević; Ivan Vidnić; Danica 
Vučinić; Branko Umnik; Ivan i ob. 

Galinac, Mirko, Magda, Katica, 
Štefica, Antonija i Dragica 

Galinac; za ozdravljenje 
Domitrović; Franca Milojević; 
Franjo Tadić, Katica Pepunić, 

Marija Kovač 

04.05. 
Sv. Florijan; Bl. 
Julijan iz Bala 
Srijeda 

07:30 
+ Antun Čaušić, Zvonko Barić; 

Stjepan i Zlatko Novosel, Antun 
Cunjak; Višnja Bujić 

05.05. 
Uzašašće 
Gospodinovo 
Četvrtak 

07:30 
18:00 

 
 

+ na nakanu; 
+Albino Đurđević, Đurđica 

Đurđević Matasić, Kata, Josip, 
Marica, Janko  i ob.Car 

06.05. 
Sv. Irenej Srijemski 
Petak 

18:00 

+ ob. Bartolac i Prstec, Jura 
Starešinić i Jura Barić i ob.; na čast 

Presvetom Srcu Isusovu; Miloš 
Manojlović 

07.05. 
Sv. Dujam  
Subota 

07:30 
 

11:00 
 

14:00 

+ Marija i Marko Lipovac; Na čast 
Presvetom Srcu Marijinu 

- krštenje: Noa Bonetić, Leon i 
Vito Kralj 

- krštenje: Frano Boljkovac 

08.05. 
Sedma Vazmena  
Nedjelja 

09:00 
 

11:00 
 

18:00 
 
 

+ ob. Brozić i Polović; Juraj i Bara 
Banjavčić; Vlado Malkoč 

+ župna sveta misa, proslava Prve 
Pričesti 

+ Sanja i Boško Milanović, Janko, 
Petar i ob. Frketić; Drago Moćan i na 

nakanu; 

Sv. Dominik Savio, ispovijedalac 
(1842.-1857.) 

Je li petnaest godina života premalo da bi se postao svet? Teorijski to i nije puno vremena 
ali je Dominiku Saviu svejedno bilo dovoljno kako bi prošao čitav strmi put što vodi prema 
svetosti. Unatoč čudesima, koja mu prepisuje hagiografija, Dominik nije učinio ništa 
posebno, već je samo nadasve dosljedno, strogo i savjesno živio zahtjeve kršćanskoga 
života, poduprt okružjem poticanja i revnosti, koje je vladalo u salezijanskim oratorijima 
sv. Ivana don Bosca, u kojima je učinio svoje prve korake. Dominik je rođen u mjestu Riva 
di Chieri, g. 184 . u siromašnoj obitelji. Sa sedam godina primio je Prvu pričest, što je bilo 
neobično, jer se u to vrijeme Euharistija nije podjeljivala prije dvanaeste godine. Mali je 
Savio, međutim, odavao nepogrešive znakove predanosti i zrelosti. U tom je razdoblju 
već bio i sastavio životni program kojega se vjerno pridržavao, a koji bi se mogao sažeti 
krilaticom: " Radije umrijeti, negoli sagriješti." S dvanaest je godina zamolio sv. Ivana don 
Bosca neka ga primi među učenike svoga oratorija. Ovaj sveti svećenik, koji je znao čitati 
srca mladih, rado ga je primio, prepoznavši u njemu neobičnu nevinost i dobrotu. 
Zadovoljan onime što je vidio, jednoga ga je dana pozvao i rekao mu:"Čini mi se kako 
imaš dobar materijal za sašiti lijepo odijelo za Gospodina". Dominik mu je na to 
odgovorio: " U redu, ja ću Vam dati materijal, a Vi ćete biti krojač". Otad su njih dvojica 
radili zajedno kako bi odijelo bilo što je moguće ljepše i sjajnije. "Ako ne postanem svet- 
rekao je jednoga dana Dominik don Boscu- neću ništa postići. Što je potrebno za 
posvećenje?" " Više odvažnosti, negoli godina" - odgovorio mu je don Bosco. Unatoč 
težini zadaće i visini duhovnih pregnuća, Dominik je bio posve normalan dječak, vrlo 
radostan i živahan. Uznemirivao bi se jedino kada bi vidio kako se vrijeđa Bog. Tako je, 
primjerice, jednoga dana čuo nekog čovjeka kako vrlo ružno psuje. Približio mu se i upitao 
ga:" Možete li mi, molim Vas, reći gdje je oratorij?" "Žao mi je, ali ne mogu, jer ne 
poznajem ovu ulicu" - odgovorio mu je psovač. " Onda mi učinite ovu uslugu: nemojte više 
psovati!" Jednom je drugom prilikom Dominik preuzeo na sebe tuđu krivnju. Kada je 
otkriven pravi krivac, don Bosco ga je upitao zašto je to učinio. " On već ima puno minusa, 
a za ovo ste ga mogli i udaljiti iz oratorja. Ja se, pak, nadam kako ću zaslužiti 
oproštenje..." Dominikjue u više navrata izrazio želju postati svećenikom, ali je na neki 
čudnovat način znao kako nikada neće postići taj cilj, jer će se njegov život prije toga 
završiti. I zaista, s petnaest je godina teško obolio pa su ga morali otpustiti iz kolegija 
kako bi se vratio u Mondonio, gdje se u međuvremenu bila preselila njegova obitelj. 
Prijateljima, koji bi ga pozdravljali želeći mu brzo ozdravljenje, odgovrao bi:"Prijatelji 
moji, hvala, ali vidjet ćemo se gore, gdje ćemo zauvijek biti s Gospodinom". Kućno mu je 
ozračje naizgled do te mjere godilo te jednoga dana liječnik, pregledavši ga, umirio 
roditelje riječima, kako nema opasnosti, jer sve ide na bolje. No, Dominik, siguran kako će 
ga Gospodin doskora pozvati k sebi, pozvao je oca kako bi zajedno izmolili molitve za 
dobru smrt te mu je poslije, grleći ga drhtavim rukama, rekao: " Zbogom, dragi tata; 
o,kakva li lijepa prizora što ga sada gledam!" Bile su to njegove posljednje riječi, izrečene 

. ožujka 5 . godine. Godine 5 ., papa Pio XII. , proglasio ga je svetim, postavljajući 
ga kao uzor života i pregnuća svim mladim kršćanima. 


