
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 28. studenoga do 04. prosinca 2016. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

28.11. 
Jakov Markijski 
Ponedjeljak 

06:00 - Marijan Kovačić i ob. 

29.11. 
Saturnin 
Utorak 

06:00 + Vlado Erdeljac 

30.11. 
Sv.Andrija, 
apostol 
Srijeda 

06:00 
+ Andrija Vukin; ob. Sommer - 

Horvat; Mira Adilović 

01.12. 
Naum prorok 
Četvrtak -  

06:00 
+ Željko i ob. Kokotović, 
Stjepan i ob. Gojmerac 

02.12. 
Habakuk prorok 
Petak-Prvi Petak 

06:00 
 
 

18:00 

+ Marijana i Herbert Delmestri 
Winkler; Ivan, Marija i ob. 

Maras 
+ Dragutin Vranić, na nakanu 

03.12. 
Sv. Franjo 
Ksaverski 
Subota 

06:00 
11:00 

- Vladimir i Ana Knez 
- krštenje: Roko Narančić 

04.12. 

DRUGA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 
 

10:30 
18:0o 

 

- Josip Benić; Antun Guštin; 
Bara Rendulić; ob. Katana; 

Marica Fundurulić; Bara Pintar; 
Bara Brezović; Lovro i Zora 

Belčić 
- župna sveta misa 

+ Roza i Pavao Polović; Bara i 
Ivan Goršćak 
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" Bdijte da budete pripravni!" 

 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – 
prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa 
nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina 
Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će 
mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji 
dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži 
kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni 
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. 

Riječ Gospodnja. (Mt , 7-44) 
  

Misli za današnje evanđelje 
Liturgijsko vrijeme duhovne budnosti 

Na početku nove liturgijske godine sjetimo se kako tijekom liturgijske godine 
slavimo spomen na spasonosno djelo Krista Gospodina, "da se tako otajstva na 
neki način ponazočuju u svako doba, kako bi vjernici mogli doći s njima u dodir i 
napuniti se milošću spasenja" SC . Središnji blagdan je Uskrs, a svake 
nedjelje krštenici se okupljaju "da slušaju Božju riječ i da sudjelujući kod 
euharistije obave spomen-čin muke, uskrsnuća i proslave Gospodina Isusa" SC 

6 . Došašće je razdoblje od četiri tjedna priprave na eshatonski dolazak 
Gospodinov te na njegov dolazak u ljudsku povijest prigodom rođenja. To je 
vrijeme duhovne budnosti, a ne možemo biti pripravni za eshatonski ili božićni 
susret s Gospodinom  ako u svoju ljudsku i vjerničku svakidašnjicu ne utkamo 
duhovnu spremnost o kojoj govori Isus u današnjem evanđelju. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 

.Parabola o dvojici muškaraca koji rade na polju i dvije žene koje melju na 
kućnom mlinu govori kako ljudi rade iste poslove, ali ne na isti način - pazim li na 
unutarnju i duhovnu stranu svoga svakodnevnog posla? 

.Daje li vjernička spremnost dodatnu vrijednost mome svagdanjem življenju? 



Sv. Andrija, apostol i mučenik I. stoljeće  
 

Andrija je brat apostolskog prvaka Petra te uživa zavidnu prednost, kao prvi među 
učenicima, kojega je Isus pozvao neka ga slijedi. Andrija je inače bio ribar na 
Tiberijadskom jezeru (koje je povremeno prepuno riba, dok ih je povremeno vrlo malo 
kadkad mirno,a kadkad valovito,na čijim se obalama odvijao dobar dio javnoga života 
Učitelja iz Nazareta.No,evo događaja koji je promjenio život ribara Andrije: jednoga je 
dana,zajedno s prijateljem Ivanom budućim evanđelistom , pošao na obalu rijeke 
Jordana,kako bi poslušao svetog Ivana Krstitelja,zanesenog propovjednika,koji je bio 
došao iz pustinje i najavljivao skori dolazak Mesije. Upravo je toga dana, nadasve ganut 
pokazao na mladića koji ga je slušao te uzviknuo:" Evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji 
oduzima grijehe svijeta!" Drugim riječima: evo očekivanog Mesije, Spasitelja. Tom je 
ozbiljnom gestom ovaj pustinjak stvari predao Isusu u ruke, zaključujući tako svoju ulogu 
predhodnika. "Njega odsad slušajte" - rekao je Ivan Krstitelj pa su Andrija i Ivan stali u 
tišini slijediti mladića koji im ga je bio pokazao. "Što tražite?" - upita Isus dvojicu, koja su 
Ga slijedila. "Učitelju - odgovoriše oni- gdje stanuješ?" "Dođite i vidjet ćete". Tako su njih 
dvojica pošli i vidjeli gdje stanuje te onoga dana ostadoše kod njega. "Bila je otprilike 
deseta ura" - zabilježio je Ivan prepričavajući taj događaj, posvjedočivši tako kako mu je 
osobno nazočio. Osim što je bio prvi među "pozvanima", Andrija je ujedno bio i prvi koji je 
Učitelju doveo učenike. Dan kasnije, susrevši brata Šimuna, sav uzbuđen uslijed toga 
neobičnog otkrića, rekao mu je: "Našli smo Mesiju!" A Šimun, znatiželjan i sumnjičav, 
odgovorio je : "Povedi me k njemu." Tako je i bilo. Kad su došli k Isusu, On pogleda Petra i 
reče:"Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" A "Kefa" znači "Stijena", temelj one 
duhovne građevine koju je Isus želio podići na spas čovječanstva. Petar je i sam bio 
ponizni i siromašni ribar s Tiberijadskog jezera. Eto među kime je Isus "upecao" svoje 
najbliže suradnike! Andrija se na preostalim stranicama Evanđelja redovito spominje 
pomalo u sjeni svoga brta Petra. Matej, Marko i Luka pripovijedaju kako je Isus jednoga 
dana ugledao dvojicu braće, Šimuna i Andriju, kako bacaju mreže te im rekao: "Hajdete 
za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" Sinoptičari dalje komentiraju kako ovi odmah 
ostaviše mreže i pođoše za njim. Samo je jedan događaj u kojemu je apostol Andrija u 
prvome planu. Dogodilo se to za vrijeme čuda umnažanja kruhova i riba. Mogli bismo reći 
kako je na neki način on sam i potakao to čudo. Što se tiče ostatka njegova života 
poznate su nam jedino legende. Jedna od njih pripovijeda kako se Andrija nakon Isusova 
uzašašća na nebo odvažio poći navještati radosnu vijest u barbarsku i divlju Suciju, dio 
Južne Rusije te kako je umro u Patrasu, razapet na križu u obliku slova X, na kojemu je 
izdahnuo nakon duge i mučne agonije. Ime je grčkog porijekla i znači srčan. Zaštitnik je 
ribara i invalida. Također, zaštitnik je Rusije, Grče, Rumunjske i Škotske.  

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 . . 6. Prvi Četvrtak Cjelodnevno Euharistijsko klanjanje 
x . . 6. Prvi Petak, ispovijed i pobožnost Presvetom Srcu Isusovu 
x . . 6. Sv. Franjo Ksaverski proštenje na Švarči, mise u :  i 8:  

 
 

Jednolisni kalendari - 2 kuna 
12-listni kalendari - 12 kuna 

mala Danica - 6 kuna 
velika Danica - 40 kuna 

džepni kalendari - 1 kuna 
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