
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 07. studenoga do 13. studenoga 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

07.11. 
Baldo, Lazar 
Ponedjeljak 

07:30 
- Branko Samardžija; na nakanu 

ob. Brcković 

08.11. 
Bl. Gracija Kotorski, 
redovnik 
Utorak 

18:00 

+Zahvala za plodove inicijative 
4  dana, za nerođene i sve 

molitelje; Anka Obrovac; Jana 
Ankica  Petrić; Zvonko Mesić  

09.11. 
Posveta Later. 
Bazilike 
Srijeda 

07:30 + Jelka Gustović; Marija Hrelić 

10.11. 

Sv. Leon Veliki, 
papa i crkv. 
naučitelj 
Četvrtak 

07:30 + na nakanu 

11.11. 
Sv. Martin Tourski, 
biskup 
Petak 

18:00 
+Josip Šipuš i ob.; Marica 

Mravunac; Stjepan Kostadin; 
Franjo i Jaga Žalac 

12.11. 
Sv. Jozafat, biskup i 
mučenik 
Subota 

07:30 
11:00 

- na nakanu ob. Brcković 
- krštenje: Lena Halilović 

13.11. 

Trideset i treća  
nedjelja kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 

10:30 
18:0o 

- Milivoj, Mirko i Marija Žganec; 
Aurel Rozalija i Josip Del Toso; 

Jelka i Pero Ružić, Jagoda 
Andrić, Mara i Mijo Tufeković 

- župna sveta misa 
+ Danijel Grgurić 
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" Bog nije Bog mrtvih, nego živih. " 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: 
"Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka 
njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero 
braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako 
redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. 
Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za 
ženu." Reče im Isus: "Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše 
dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni 
umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi 
uskrsnuća." "A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu 
Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A 
nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!" 

Riječ Gospodnja. Lk 20,27-38) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Vjerujemo u uskrsnuće mrtvih 

U današnjem evanđelju Isus odgovara na pitanje svojih teoloških protivnika o 
uskrsnuću mrtvih. Svoju vjeru i učenje o tjelesnom uskrsnuću mrtvih izvodi iz 
svetih knjiga svoga naroda koje su uglavnom prihvaćali i njegovi protivnici. Bog 
Abrahamov, Bog Izakov i Bog jakovljev je Bog živih, jer njemu svi žive! Pozvavši 
pojedince na gozbu života preko njihovih roditelja, on nikada ne prekida osobni 
odnos prema njima. Danas obnavljamo vjeru u svetost života kao Božjega dara i s 
većom sviješću ponavljamo članak Apostolskog vjerovanja:"Vjerujem u uskrsnuće 
tijela!" 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Kako moja vjera u uskrsnuće tijela utječe na moja opredjeljenja i odabire u 
životu? 

."Svi njemu žive" - cijenim li dragocjeni dar života svoga i života bližnjih? 
 



Blaženi Ivan Duns Scot, redovnik 
(1265.-1308.) 

Rođen  je između . prosinca . i . ožujka . g., u Škotskoj - odakle nadimak 
"Skot". Njegov je rodni grad, Duns, nosio prezime njegove obitelji. Već je u djetinjstvu 
došao u doticaj s franjevcima  pa je s trinaest godina stao pohađati njihov konventualni 
studij u Haddingtonu, u grofoviji Berwich. Nakon što je diplomirao teologiju, posvetio se 
poučavanju, isprva na Oxfordu, a zatim u Parizu i Kölnu. Ondje se, prema naputku 
generala svoje kongregacije, trebao obračunati s krivovjernim naucima, ali se tome uspio 
posvetiti samo kratko vrijeme. Preminuo je, naime, svega nekoliko mjeseci nakon 
dolaska, . studenoga . g. Mladi se Duns smatra jednim od najvećih učitelja 
kršćanske teologije, a također i pretečom nauka o Bezgrešnome začeću. Ivan Pavao II. 
proglasio ga je blaženim . ožujka .g., opisavši ga kao "pjesnika utjelovljene Riječi i 
branitelja Bezgrešnoga Začeća Marijina". Posmrtni mu se ostaci čuvaju u crkvi male braće 
u Kölnu. Njegovo je tamošnje počivalište mjestom neprestanog hodočašćenja. Ime je 
hebrejskoga porijekla i znači:Bog se smilovao, Božji dar. 

 

Molitva za Sinodu 

 Bože, svemogući i dobri Oče! 
Ti si nas u Kristu izabrao prije vjekova, 
da bismo bili tvoj sveti narod. 
Otvori nam srce nadi i milosti Sinode 
kao tvojemu pozivu na obnavljanje zajedničkoga doma 
naše svete Zagrebačke Crkve, 
da u svijetu bude vidljivi znak tvoje ljubavi 
koja prihvaća, oprašta i spašava. 
  
Gospodine Isuse, Dobri pastiru! 
Ti vodiš Crkvu na životne pašnjake. 
Daj da zajednički dijelimo radosni napor Sinode, 
kao put novoga navještaja Radosne vijesti. 
Daj da u vjerničkim zajednicama poraste glad 
za tvojom riječju i da je svjedoče životom, 
preobražavajući svijet na sliku tvoga Kraljevstva. 
 Duše Sveti, dare Ljubavi! 
Poslan si od Oca i Sina, da bi nas vodio prema zreloj vjeri. 
U srcima svih vjernika, pobudi iskrenu želju za solidarnošću, 
kako bi Sinoda bila djelatan odgovor na očekivanja ljudi. 
Podari nam snagu svjedočenja; 
budi zalog našega jedinstva, 
izvor utjehe i nade te sigurnost prepoznavanja istine! 
  
Blažena Djevice Marijo, Majko Crkve! 
U zajedništvu sa svetima koji su nosili Evanđelje 
u hrvatskoj Domovini, 

prati naše korake, 
da bismo zajedno živjeli događaj Sinode 
kao dar nove Pedesetnice 
kako bi svaka kršćanska zajednica 
postala kvascem čovječnijega društva. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
Amen. 

 
OBAVIJESTI 
 

x Vjeronauk za prvopričesnike:  
9:00 - 9:45 sati - 3.a. i 3.b Grabrik i B. Seljan 
10:30 - 11:15 sati - 3.c. i 3.d. Grabrik i Dubovac 
9:45 - 10:30 - proba dječjeg zbora 

x  Vjeroučenici drugih razreda imaju vjeronauk subotom i to po ovom 
rasporedu: :  sati, .a. i .b. OŠGrabrik i Braće Seljan; :  sati, .c. i 

.d. OŠGrabrik i Dubovac. 
x Vjeronauk za krizmanike je nedjeljom poslije mise poldanice 
x Vjeroučenici sedmih razreda imaju vjeronauk po sljedećem rasporedu:  

7.a. Grabrik – Srijeda u 08:00 ili Petak u 14:00 sat 
7.b. Grabrik – Ponedjeljak u 09:00 ili 15:00 sati 
7.c. Grabrik – Petak u 09:00 ili 16:00 sati 
7.d. Grabrik – Petak u 08:00 ili 15:00 sati 
Vjeroučenici drugih osnovnih škola Dubovac, Braće 
Seljan, Dragojle Jarnević  neka se prikljuće u neki od 
ovih termina. 

x Djeca 4.,5.,i 6. razreda koja su se prijavila za župni vjeronauk imat će svoj 
prvi susret 12. studenog u 11:00 sati 

x 08. studenog 2016.  u 18:00 sati biti će zahvala za plodove inicijative 40 
dana, za nerođene i sve molitelje 

x 11. studenoga 2016. proštenje u župi Hrnetić. Sveta misa u :  sati. 
x 13. studenoga 2016. na . nedjelju kroz godinu, slavit će se završetak 

Jubilea Milosrđa u partikularnim crkvama, pa tako i u našoj zagrebačkoj 
nadbiskupiji i u još tri jubilejske crkve. U našoj prvostolnici slavit će se  
euharistijsko slavlje s početkom u :  sati a u svetištu sv. Josipa u 
11:00. U nacionalnom svetištu sv. Josipa euharistijsko slavlje 
predvodit će mons. Ivan Šaško. Stoga pozivamo sve vjernike da se 
odazovu pozivu bilo u zagrebačkoj prvostolnici, bilo u svetištu sv. Josipa.. 


	OBAVIJESTI

