
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 12. lipnja do 18. lipnja 2017. 
 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

12.06. Leon, Gašpar 
Ponedjeljak 07:30 

- Ivanka Špoljarić; Marija i Mirko 
Kesić; Ivan Rudolf i Dragica 
Barac; Anka i ob. Brkljačić i 

Beglerbegović 

13.06. 
Sv. Antun 
Padovanski 
Utorak 

19:00 + Miloš Milić, Pero i Jerko 
Miljak; Bara i Stjepan Crnković 

14.06. Rufin 
Srijeda 07:30 + Cvita i Ivan Bučević; Zdenka 

Božić; Marko, Jela i Robert Barac 

15.06. 
Presveto Tijelo i 
Krv Kristova 
Četvrtak 

09:00 + na nakanu 

16.06. Aurora, Zlatko 
Petak 19:00 

+ Ana, Marija i ob. Džaja; Roza 
Pešut; Željko Depeder; 

Miroslav Lacković 

17.06. 
Inocent, 
Nevenka 
Subota 

07:30 
11:00 
18:00 

+ Josip Komanac 
- krštenje: Bruna Petrović 

- vjenčanje: Pleskina - Gabrić 

18.06. 
11. Nedjelja kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 
 

10:30 
 

19:00 

+ Jure, Marta, Pero, Mare i Ilija 
Badovinac; Ana Tomačić, Mijo 

Belačić; ob. Jelić, Movre i 
Pavlaković; Ivan Brozić i ob. 

Brozić i ob. Polović; 
- župna sveta misa, krštenje: Nika 

Agbaba 
+ Janko Čurilović i ob. 

 
 
 

NOVI CENTAR - KARLOVAC 
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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) 
 

 

TRODNEVNICA  UOČI BLAGDANA PRESVETOGA SRCA 
ISUSOVA 

 
Mise u trodnevnici su u 19:00 sati. 

 
Utorak, 20 lipnja 2017. -  svetu Misu predvodi dr. Ante Crnčević, 
profesor na KBF-u 
Srijeda, 21. lipnja 2017. - svetu Misu predvodi rektor 
međubiskupijskog sjemeništa, preč. Matija Pavlaković 
Četvrtak, . lipnja 7. - svetu Misu predvodi vlč. Zlatko Pavletić, 
župnik iz Sv. Križa Začretje. Nakon mise biti će kratki koncert naših 
zborova. 
U petak, 23. lipnja 2017. na sam blagdan, svete mise su u 10:30 sati 
koju predvodi rektor Katoličkog sveučilišta u Zagrebu, dr. Željko 
Tanjić. i u 19:00 sati koju predvodi mons. Ivan Šaško, pomoćni 
biskup zagrebački 

 



SVETAC TJEDNA 
Sveti Rainer  
XII. stoljeće  

Unatoč naporima roditelja, koji su mu željeli pružiti strog odgoj, 
mladost je proveo u razonodi i zabavi. No, u devetnaestoj  se godini 
njegov život se promjenio. Odlučan je pri tom bio susret s Albertom, 
pustinjakom s Korzike, koji se bio smjestio u obližnjemu samostanu 
svetoga Vida. Tada je Rainer odlučio u potpunosti prigrliti vjeru, do 
te mjere te je - potaknut Božjim pozivom- otputovao u Svetu 
Zemlju. S dvadeset i tri godine odlučio je živjeti u posvemašnjem 
siromaštvu, poklonivši sva svoja dobra siromasima. Dugo je vremena 
proveo s pustinjacima iz Svete Zemlje, živeći isključivo od milostinje. 
Jeo bih svega dvaput tjedno podlažući tako svoje tijelo velikim 
žrtvama. Valja napomenuti kako je - poput brojnih svetaca toga 
stoljeća, bio laik. Vrativši se u Pisu g. , praćen glasom svetosti, 
ondje je činio čudesa, baš kao što je to bio slučaj i u Svetoj Zemlji. 
Preminuo je u petak, 17. lipnja 1161. Godine 1632. izabran je za 
glavnog zaštitnika biskupije i grada Pise. Ime je njemačkog porijekla i 
znači: nepobijedivi ratnik. 

 
_______________________________________________________ 

 
OBAVIJESTI 
 

x 15. lipnja 2017. na svetkovinu Tijelova, zajednička procesija 
župa grada Karlovca, biti će nakon svete Mise u :  sati na 
Dubovcu, koju predvodi mons. Ivan Šaško. Procesija kreće s 
Dubovca, Novi Centar, Centar i završava na Baniji. Posebno 
pozivamo djecu i mlade kao i odrasle vjernike da se pridruže 
procesiji. Prvopričesnici mogu . lipnja podići haljine u crkvi 
za procesiju. 

x U subotu 7. lipnja 7., s početkom u :  sati u 
zagrebačkoj Prvostolnici, šesnaestorica đakona primiti će 

sakramenat svetoga Reda. U istome će slavlju, u 
zajedništvu sa prezbiterima i vjerničkim pukom, nadbiskup 
zagrebački kardinal Josip Bozanić izraziti svoju zahvalnost 
za dosadašnje predano vršenje službe mons. Valentinu 
Pozaiću, pomoćnomu biskupu zagrebačkom u miru. 

x 18 lipnja 2017., biti će misa zahvalnica za svu školsku djecu u 
9:00 sati. 

x 24. lipnja 2017., biti će tradicionalno dekanatsko hodočašće 
u Mariju Bistricu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti od ove 
nedjelje u sakristiji nakon svetih Misa. Cijena po osobi je 60,00 
kuna. Polazak ispred župne crkve u :  sati. Po dolasku na 
Mariju Bistricu, ulazna procesija, pobožnost križnoga puta, 
mogućnost Ispovijedi, sveta Misa u :  sati. Nakon odmora, 
po dogovoru. 

x 25. lipnja 2017., kod jutarnje svete Mise biti će blagoslov 
djece, što ga uobičavamo dijeliti na Bezgješno Srce Marijino. 
S obzirom da se ove godine preklapaju blagdani i da se 24. 
lipnja hodočasti na Mariju Bistricu, zato blagoslov djece 
prebacujemo na nedjelju. 

x 25. lipnja 2017., kod mise poldanice molimo za našu 
domovinu a prije toga će predstavnici župnije, grada, vojske i 
policije položiti vijence za sve naše poginule kod glavnog križa 
na groblju Jamadol. 

 
 
Ženidbeni navještaj 
Vedran Klepić, sin Ivana i Zrinke r. Mažar, K. Zvonimira , Novi 
Centar i Nikolina Strmota, kći Ivice i Bare r. Jurčević, K. Zvonimira , 
Novi Centar. Žele se vjenčati . lipnja u :  sati u našoj župi. 
 


