
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 30.travnja  do 06. svibnja 2018. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

30.04. 
Sv. Pio V., 
papa 
Ponedjeljak 

07:30 
+ Ana Vuljanić i ob. Lovras, 

Bendeković, Mahovlić 

01.05. 
Sv. Josip 
Radnik 
Utorak 

09:00 + ob. Novosel, Car i Orehović 

02.05. 
Sv. Atanazije, 
biskup 
Srijeda 

07:30 + nema nakane 

03.05. 
Sv. Filip i 
Jakov, apostoli 
Četvrtak 

07:30 + nema nakane 

04.05. 
Sv. Florijan 
Prvi Petak 

18:00 
 
 
 
 

+ Franjo, Dragica i Anton Iskra, 
Stjepan, Katarina, Željko i Ivan 

Živčić; Ružica i Marko Škrtić; 
Dragutin Ćuk; Antun Čaušić, Ante 

Žunić; Ana i Vilko Pavlović 

05.05. 
Hilarije 
Subota 

07:30 
 

11:00 

+ Marija i Marko Lipovac; na čast 
Srcu Marijinu 

+ krštenje Marko Samardžija 

06.05. 
Šesta Vazmena 
Nedjelja 
Nedjelja 

09:00 
 
 

10:30 
 

18:00 

+Željko Štefanac, Vladimir Belavić; 
Ivan Brozić i ob. Brozić i Polović; 

Franjo, Ivan i Katica Budinski 
+ župna sveta misa; krštenje Luka 

Moćan 
+ Roze Pavlin 
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»Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.« 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ja sam istinski trs, a Otac moj – 
vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod 
donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. 
Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako 
ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje 
u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti 
ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i 
bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god 
hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i 
da budete moji učenici.« 

Riječ Gospodnja. ( Iv 15, 1-8 ) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Biti nakalemljen znači živjeti 

Suvremeni čovjek jako inzistira na svojoj slobodi. Ne želi se ni za što vezati. Svako 
povezivanje shvaća kao ograničavanje vlastite slobode i prava te osjeća ga kao teret i okove 
kojima je sapet. Ali, kad netko kaže da je rijeka vezana za svoj izvor kako bi mogla teći, 
onda je to svakomu posve normalno. Nije to nikakvo ograničenje, nego uvjet da uopće 
može biti rijeka. Isto tako govori Isus u današnjem evanđelju o svojoj povezanosti s nama 
koji smo njegovi sljedbenici i o našoj povezanosti s njime u slici trsa i loze. Na drugome 
mjestu govori o svojoj povezanosti  s nebeskim Ocem. Vjernik je čovjek koji se vezao uz 
Boga, slobodnim izborom i odlukom, jer on drugačije i ne može i ne zna živjeti. Ne može 
živjeti bez izvora svoga života. To ne osjeća kao neko sputavanje, nego kao uvjet svog 
života. Ako smo s Bogom tako povezani, onda možemo biti sigurni da ćemo dobiti sve što 
s povjerenjem molimo od njega, kako piše Ivan u svojoj prvoj poslanici, onda se ne moramo 
bojati čak ni onih koji su nekoć bili progonitelji, poput Pavla, jer Bog obraća svakoga koji 
mu se iskreno približi. Obnovimo svoju povezanost s Isusom i međusobno i ovim 
Euharistijskim slavljem, a iskrenim kajanjem otklonimo ono što nas dijeli, naše grijehe. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Koliko smo svjesni svoje povezanosti s Isusom od krštenja pa do danas? 
Duhovno se hranimo živim Bogom u sakramentu Euharistije. Kako mu pristupamo i kako 
ga primamo?  

 



 
OBAVIJESTI 

• Mjesec svibanj je Marijin mjesec, pobožnost prema Mariji i molitva krunice 
jesu najjače oružje u borbi protiv svakog zla. Pozivam sve da dolazimo u što 
većem broju radi sebe i svojih potreba kojih je puno. Krunicu ćemo u 
mjesecu svibnju moliti ispred kipa Gospe Fatimske svaki dan. 

• U utorak, 1. svibnja 2018. Sv. Josip Radnik. Proštenje je na Dubovcu, sveta 
misa u 11:00 sati. Pozivam sve koji ostajete u Karlovcu dođimo na svetu 
misu kod Sv. Josipa. 

• U četvrtak, 03. svibnja 2018. je CJELODNEVNO EUHARISTJSKO 
KLANJANJE, od 08:00 do 17:00 sati izloženo je Presveto u našoj crkvi.  

• U petak, 04. svibnja 2018. je PRVI PETAK, sat vremena prije mise je 
mogućnost za svetu ispovijed i pobožnost Presvetom Srcu Isusovu. U 18:00 
sati svetu misu predvodi vlč. Dragutin Kučan, svećenik na službi u Mariji 
Bistrici. Ovog Prvoga Petka nema poslije mise klanjanja jer svećenici 
ispovijedaju istu večer krizmanike na Dubovcu. Hvala na razumijevanju. 

• U nedjelju, 06. svibnja 2018. molimo roditelje prvopričesnika da se upišu 

za hodočašće na Mariju Bistricu. Cijena je 40 kn po osobi. Mogu ići i drugi 
članovi obitelji. 

• Ženidbeni navještaj u župi prebivališta:  
1. Josip Lukšić, sin Zvonka i Draženke r. Zaborski, strojar, 

Marmontova aleja 1, župa Dubovac i Iva Dukovčić, kći Davora i 
Snježane r. Godić, fotograf, K. Zvonimira 12, župa Novi Centar. 
Žele se vjenčati 023.06.2018. u našoj župi. 

2. Domagoj Lucić, sin Mirka i Nevenke r. Kragujević, dipl. ekonomist, 
L. Štritofa 12 – Zagreb i Ana Bujan, kći Josipa i Zdenke r. Lukešić, 
liječnica, Dr. M. Nemičića 9, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 
09.06.2018. u župi Dubovac. 

3. Josip Čavlović, sin Tomislava i Štefice r. Blažun, rač. tehničar za 
strojarstvo, M. Seljana 8, župa Dubovac i Ivana Duvančić, kći 
Zorana i Sanje r. Adžić, ekonomist, A. G. Matoša 16c, župa Novi 
Centar. Žele se vjenčati 26.05.2018. u našoj župi. 

 
 
 
 
 

 
Svibanj, Marijin mjesec 

 
Mjesec svibanj, posvećen Majci Mariji, mnogima je najljepši u godini. Svaki mjesec 
na svoj je način lijep i nema u njemu dana ni sata a da ga ne bismo mogli njoj 
posvetiti. Što je to onda u svibnju što nas posebno nadahnjuje? Priroda se 
probudila, potoci su nabujali, ruže su se rascvjetale, sunce se razbuktalo, srca se 
rasplamsala… Druge svibanjske nedjelje slavimo Majčin dan. On je posvećen 
Mariji, majci sviju nas, ali ne zaboravljamo toga dana ni naše zemaljske majke koje 
su nas rodile kao i one koje su nas odgajale zajedno s našim očevima. Što nas to 
posebno nadahnjuje u svibnju? Marijanske pobožnosti, krunica, Gospine litanije, 
najljepše pjesme i molitve upućene bl. Djevici Mariji…A ona sva lijepa i puna 
ljubavi, sluša i ne zadržava hvale naše za sebe nego nas kroz naše molitve 
preporučuje svome sinu Isusu Kristu. Za blagdan Gospe Trsatske 10. svibnja 
sjetimo se nazaretske Kuće te stoljetnoga marijanskog svetišta na Trsatu i u 
Loretu. Razmišljamo o Mariji čuvarici obitelji i domaćeg ognjišta. Nisu 
nezamjenjive, ali su neizostavne uloge majki u obitelji. Majka čuva i djecu, i kuću i 
obiteljsku tradiciju. Ima lijep uzor u Mariji. Blagdan Gospe Fatimske podsjeća nas 
na činjenicu da je svijet u kojem živimo dobrano zastranio i ako se ne obratimo – 
da nas nema više. Ni nas niti naše djece, ni kuće ni ognjišta, ni kolijevki, ni dječjeg 
plača niti topline domaćeg stola. Kuće se preuređuju za neka nova lica, za goste 
koji dolaze i odlaze, ne zanimaju nas starci u susjedstvu, ni umorni očevi niti 
neispavane majke. Oni masno plate svoj boravak u kućicama koje su nekoć 
mirisale na dim i topli kruh. Majke moliteljice preselile su se na onaj svijet, a neke 
su samo promijenile adresu da bi mogle bolje zaraditi. Pokoja još prebire zrnca 
krunice i moli Gospu da nas očuva od rata, glada i konvencija koje pomiču granice 
razbora i uče hodati po sklisku rubu pameti. Bezgrješno Srce Marijino, čuvaj našu 
djecu i providi im bračne drugove s kojima će rađati djecu i živjeti mirno i skladno 
usred oluja i bura na vjetrometini života. Budi u našim obiteljima vidljiv znak da nas 
nije pregazilo vrijeme, bez obzira na novotarije koje je sa sobom donijelo. „Mislili 
su neki da nas neće biti…“ pjeva pjesnik. I dobro se upitati, hoće li nas biti, nas koji 
se nazivamo kršćanima ukoliko zaboravimo što je kršćanstvo i kako su naši stari 
ginuli za Krst časni i slobodu zlatnu. „Od stoljeća sedmog tu Hrvati dišu“… i dišu, 
izdišu, i uzdišu. Ali, dok uzdižu dušu Bogu i pjevaju Zdravo Djevo, dok se „do 
nebesa ori naš gromki glas!, imamo još kakvu-takvu sigurnost da nismo izgubili 
svoju osobnost ni identitet koji nas povezuje s našim majkama, očevima, 
djedovima, pradjedovima, koji prije nas disahu i uzdisahu srca i pameti Trojedinom 
Bogu i Gospi. Izdisali su s krunicom u ruci ili oko vrata, s molitvom na usnama i 
željama u srcu da ovaj narod ostane Božji i kršćanski – vjeran Bogu, Crkvi i papi. 


