
Sv. Severin, misionar iz Norika (410. – 482.) 
Severin, misionar i apostol Norika latinski Noricum , istočnoalpske 
pokrajine i keltske kraljevine, koja se prostirala na području današnje 
Austrije i dijela Slovenije. Rodio se oko . u južnoj Italiji ili u Africi. 
Rimljanin nepoznata podrijetla, pustinjak u egipatskoj pustinji, pojavio 
se nakon Atiline smrti (453) kao hodočasnik na Dunavu između 
Passaua i Beča , pomažući rimskom stanovništvu pred prodorom 
germanskih naroda sa sjevera. Djelovao je i u drugim krajevima Norika 
Salzburg, St. Pölten, Linz , današnje Austrije i Bavarske kao misionar i 

vjerovjesnik. Osnovao je dva samostana koje je vodio kao laik (Boiotro 
kraj Passaua i Favianis iznad St. Pöltena).  Putujući propovjednik s 
darom ozdravljivanja i proročanstava, hodao je bos, postio, spavao na 
pokajničkoj kostrijeti, osnivao prihvatilišta za prognanike i skupljao 
novac za spas ratnih zarobljenika. Pripisuju mu mnoga čudesa, pored 
ostalog i odleđivanje Dunava, kako bi u Favianis mogle doploviti lađe s 
hranom. Njegov životopis „Vita sancti Severini“ , važan i za povijest 
ondašnjeg Norika, napisao je . njegov pratilac Eugipije, kasnije 
gvardijan samostana Castrum Lucullanum kraj Napulja, kamo su 
Severinovo tijelo prenijeli Rimljani nakon smrti. Preminuo je . siječnja 
482, u Favianisu (danas Mautern an der Donau, Donja Austrija), 
pjevajući Psalam  „Nek' sve što diše hvali Gospoda“ . Zaštitnik je 
Austrije, tkalaca, kožara, krojača, kotlara, brusača, pletača slame i 
mnogih naselja, župa i crkava širom svijeta. 
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„Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ 
  

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja 
nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim 
vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«  Onih dana dođe Isus iz 
Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim 
izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na 
nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! 

Riječ Gospodnja. (Mk 1, 7-11)) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Po krštenju započinje novi život s Kristom 

Ovim današnjim blagdanom krštenja završava božićno vrijeme i počinje 
vrijeme kroz godinu. Kod Isusovog krštenja koje je objavio sv. Ivan Krstitelj 
pokazao se istinski trojstveni Bog u liku tri božanske osobe: Oca, Sina i 
Duha Svetoga. Slaveći Isusovo krštenje podsjetimo se i na svoje krštenje, 
obnovimo ga u svojoj vjeri i osvijestimo se da smo krštenjem postali djeca 
Božja, ponovno rođeni u Duhu, odozgor. Takva vjera i svijest manjka 
današnjem čovjeku, jer kad bih imao takvu svijest ne bi izgledao tmurno i 
osamljeno, izgubljeno i besmisleno.  
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Isus Krist stoji u redu s drugim grješnicima da bi se krstio od Ivana, ne traži 
nikakve privilegije. Kako ja gledam sebe u svjetlu krštenja? 
Jesam li stalno tmuran i potišten, ili radostan jer sam kršten i to svoje 
krštenje drugima svjedočim? 

 
 
 



 
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
Od 8. do 4. siječnja 8. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

08.01. 
Severin 
Ponedjeljak 

07:30 + Zorka Kezić 

09.01. 
Hadrijan 
Utorak 

18:00 
+ Sveno Pišćak; Fabijanić Branko, Šojat 

Jure i Milka 

10.01. 
Dobroslav, 
Aldo 
Srijeda 

07:30 + Jela, Perica i ob. Matešić; Tihomir Novicki 

11.01. 
Teodozije 
Četvrtak 

07:30 + Dragica Družak; Adem Islamović 

12.01. 
Ernest, 
Tatjana 
Prvi Petak 

18:00 
+ Miroslav Čerkez; Emil i Marija Jurković; 
Predrag Vuletić; Marica Peretić; Valerija 

Došen 

13.01. 
Sv. Hilarije, 
bisk. 
Subota 

07:30 - Nediljko Milović 

14.01. 

Druga 
Nedjelja kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
10:30 
11:45 
18:00 

+ ob. Jelić i Movre 
- župna sveta misa; 

misa za mlade 
- Ivan, Mihovil i Zora Paulić 

 

 
OBAVIJESTI 
x Želimo reći HVALA, svakom čovjeku i obitelji, koji su nas primili i 

otvorili svoja srca za blagoslov osoba i doma. Neka Gospodin ono 
što smo molili, željeli i primili uzvrati strostruko u ovoj 2018. godini, 

najprije zdravlja duhovnoga i tjelesnoga, te mudrosti, radosti i 
jakosti. Posebno svega što nam je potrebno da možemo živjeti 
dostojno čovjeka i vjernika. Kako sam iskreno primio tako ću i 
dobiti. Hvala za svaki dar i žrtvu kojom ste pokazali svoju ljubav 
prema Crkvi, svojoj župi, njezinim potrebama i svojim svećenicima. 
Od Vas živimo, s Vama putujemo u dobru i zlu. Oprostite nam za 
svaku nedosljednost i naše ljudske nedostatke i slabosti. Molite za 
nas da budemo bolji svjedoci i pastiri.  

x Obitelji koje nisu bile kod kuće u vrijeme blagoslova, a željeli bi 
primiti blagoslov, neka se jave u župni ured ili na našoj web stranici. 
Ako smo koga preskočili neka nam oprosti. Sve se dade popraviti. 
Kod prijava ostaviti broj telefona da se dogovorimo o vremenu i 
danu kada Vam odgovara blagoslov. 

x Slavlje sv. Potvrde u našoj župi biti će . travnja . u :  sati. 
x Slavlje Prve Svete Pričesti u našoj župi biti će . travnja . u 

11:00 sati. 
x Zaručnički tečaj za karlovački dekanat . – 25. siječnja . u 

:  sati u pastoralnom centru župe Presveto Srce Isusovo. 
x Vjeronauk za prvopričesnike započinje . siječnja ., a za 

krizmanike . siječnja . po uobičajenom rasporedu. 
x Od iduće nedjelje započinjemo sa svetom misom za mlade u : 5 

sati. Ovo vrijeme imaju i župe po Zagrebu i u ostalim centrima naše 
dijeceze. Jer mladi popodne idu u svoja odredišta gdje studiraju i 
žive Zagreb, Rijeka, Zadar i ostale gradove . Pozivamo sve mlade, 
srednjoškolce, studente i radničku mladež. Dođimo i otvorimo se 
Kristu, svjetlu koje nam pokazuje put, učvršćuje korake i jača nadu. 
Ako bude išlo hvala Bogu ako ne opet hvala. 

x Vjeronauk za druge razrede započinje . veljače . u :  sati. 
x Od nedjelje Krštenja Gospodinova . siječnja . g.  završava 

božićno vrijeme i započinje vrijeme kroz godinu. 
x U srijedu . siječnja . u :  sati raskitit ćemo borove i 

jaslice, pa pozivamo sve slobodne vjernike koji mogu da nam dođu 
pomoći. 

 


