
 
MISNE NAKANE 

RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 
Od 21.  do 27. svibnja 2018. 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

21.05. 
BDM Majka Crkve 
Ponedjeljak 

07:30 
18:00 

+ nema nakane 
+ nema nakane 

22.05. 
Sv. Rita iz Cascia 
Utorak 

18:00 

+ Ivan Čorak; Stjepan i Dragica 
Prahović; Mira i Vladimir 

Horvatić; Nikola i Ljuba Novosel, 
Drago i Jela Nemanjić, ob. 
Šegina,Mato i Bara Cindrić 

23.05. 
Željko, Želimir 
Srijeda 

07:30 
+ Mihovila i Aurel Del Toso i Željko 

Depeder;  

24.05. 
Marija pomoćnica 
kršćana 
Četvrtak 

07:30 
+ Marko i ob. Maras; ob. Milčić i 

Juraić, Darka Slunjski 

25.05. 
Sv. Beda Časni 
Petak 

13:00 
18:00 

 

krštenje Petar Klasan 
+ Dragica i Marko Besednik; 

Stjepan i ob. Čavlović; na nakanu 
za ozdravljenje sina 

26.05. 
Sv. Filip Neri 
Subota 

07:30 
11:00 
18:00 

+ Bara Mažar 
krštenje Mauro Mance 

Vjenčanje Čavlović Duvančić 

27.05. 
Presveto Trojstvo 
Nedjelja 

09:00 
 
 

10:30 
18:00 

 

+ na nakanu; ob. Jurčević i Petrić; 
ob. Frkić i Bublić; ob. Blažević, 
Josipović, Bumbar, Miljanović, 

Bilić i Lipovac; Anđa Šolić 
+ župna sveta misa; Anka Vinski 

+ Mate, Veronika i Mira Jelkovac; 
Ivan Galović; Ljubica, Josip i Ivan 

Trogrančić 
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»Duh istine upućivat će vas u svu istinu.« 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam 
poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete 
svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne 
možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće 
govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što 
dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve 
što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će 
vama." 

Riječ Gospodnja. ( Iv 15, 26-27; 16, 12-15 ) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Duh Sveti obnavlja i ujedinjuje Crkvu i svijet 

Proljeće je u svom cvatu i nadolazeće vrućine nagovještaju ljeto. Jedno godišnje doba 
zamjenjuje drugo. I dok pomalo s nostalgijom mislimo na to divno godišnje doba, 
radujemo se jer dolazi doba topline i sunca. Nešto slično događa se i u području naše 
vjere, kako to doživljavamo tijekom liturgijske godine. Isusovi učenici opraštaju se s 
tugom od Isusa kojega više neće imati u svojoj sredini kao do sada. On je završio svoje 
poslanje i odlazi k Ocu. Za apostole dolazi vrijeme preuzimanja vlastite odgovornosti za 
Crkvu i poslanje koje su od Isusa dobili. Ali, Isus ih ne ostavlja same; šalje im Duha 
Svetoga koji će uvijek i svuda moći biti s njima. On će ih jačati, nadahnjivati i posvećivati. 
To je Duh ljubavi između Oca i Sina, ali i ljubavi između njih samih i svih članova Kristove 
Crkve. Po njemu će svijet prepoznati da je Isus i dalje nazočan i djelotvoran u svojoj Crkvi. 
Taj Duh Božje ljubavi darovan je svima nama. Mi koji smo ga primili u sakramentu 
Potvrde sjetimo se toga, zahvalimo mu i zamolimo da i po nama djeluje u svijetu. On daje 
život, poklanja mir i donosi radost. I po nama on želi obnavljati svijet dajući mu prave 
vrednote ljubavi, solidarnosti, razumijevanja. Dopustimo mu da nas ispuni i oduševi za tu 
zadaću. A prije toga zamolimo ga da u nama uništi naše grijehe. 
Pitanja za tiho razmišljanje: 
Jesmo li svjesni dara Duha Svetoga kojeg smo primili po sakramentu Potvrde? 
Radost, mir i ljubav plodovi su Duha Svetoga. Širimo li te darove ili živimo suprotno 
njima? 

 



 
 
OBAVIJESTI 
x 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. 

x . . . u nedjelju je svetkovina Presvetog Trojstva, proštenje 
je kod braće franjevaca. Odazovimo se u svoju susjednu župu na 
proštenje. 

x Na svetkovinu Tijelova 31. svibnja 2018. godine je Tijelovska 
procesija. Sv. Misa je na Dubovcu u nacionalnom svetištu u 17 
sati. Svetu Misu predvodi pomoćni zagrebački biskup mons. Dr. 
Ivan Šaško. Nakon svete mise je procesija sa Presvetim koja ide 
prema Srcu Isusovu – Presveto Trojstvo – i završava na Baniji. 
Dođimo u što većem broju i tako pokažimo ljubav prema Bogu i 
pronesimo ga kroz naš grad i blagoslovimo sve stanovnike. 

x Ženidbeni navještaj u župi prebivališta: 
Matija Mlinac, sin Ivana i Jasenke r. Jakšić, instalater grijanja, 
župa Novi Centar i Doris Dobranić, kći Vladimira i Vesne r. Petrić, 
trgovac, župa A. Stepinac – Duga Resa. Žele se vjenčati 07. rujna 
2018. u Duga Resi. 

x Hodočašća karlovačkog dekanata: 
 30. lipnja 2018. – Marija Bistrica 
 28. srpnja 2018. – Trsat 
 01. rujna 2018. - Ludbreg 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Duh Sveti je i ujedinitelj. On uklanja razlike i barijere među ljudima. Simbol 
toga je razumijevanje nadahnutog govora Galilejaca koji svjedoče o svome 
vjerničkom iskustvu, o onomu što su doživjeli primivši Duha Svetoga, a svi 

ih razumiju na svom jeziku. Razumjeli su jer je to bio svojevrsni 
„esperanto“, univerzalni jezik ljubavi. A to je jezik koji svi razumiju. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sveti Vinko iz Lerinsa, opat V. stoljeće  
Otok Lerins u blizini Cannesa u Francuskoj bio je oko V. stoljeća jedno od 
najpoznatijih i najtraženijih monaških utočišta. Ondje se nalazio čuveni 
samostan koji je podigao sv. Honorat, pravo ognjište biskupa, svetaca i 
pisaca. Najpoznatiji je među njima opat Vinko. Rođen je ili na sjeveru 
Francuske, ili u Belgiji. U samostanu u Lerinsu našao se nakon razmjerno 
nemirne mladosti pa je ondje ostatak života proveo u molitvi i učenju. 
Kada je osjetio kako mu se bliži smrt, odlučio je svoje teološke spoznaje 
pretočiti u knjigu koja će – kako je sam rekao – biti pomoć njegovu 
pamćenju, koje je s godinama slabilo. I tako je nastalo nadasve slavno 
djelo, koje je sveti Robert Bellarmino nazvao „zlatnom knjigom“. Knjiga je 
objavljena 434. g. u vrijeme kada se Crkva obračunavala s krivovjerjem 
pelagijanizma. Potaknut takvim okružjem, Vinko je u svome djelu iznio niz 
pravila kojih se valja držati kako bi se u cijelosti živjela evanđeoska poruka. 
Među njima je i čuveni kanon pravovjernosti, prema kojemu valja vjerovati 
u ono što „ svi oduvijek posvuda vjeruju“. To, međutim, ne uklanja potrebu 
rasta i sazrijevanja u razumijevanju kršćanskog nauka, znanju i mudrosti. 
Sveti je Vinko oči zaklopio u miru svoga samostana, oko . godine. Ime 
je latinskoga porijekla i znači: pobjedonosan. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


