
MISNE NAKANE 
RASPORED MISNIH NAKANA KROZ TJEDAN 

Od 02. do 08. rujna 2019. 
 

Nadnevak Dan 
Vrijeme 

svete 
mise 

Nakana 

02.09. 
Prosper, Just, 
Ingrid 
Ponedjeljak 

07:30 
19:00 

 

+ na nakanu za sve učitelje i učenike 
+ Ružica i Dinko Matijević, ob. 

Matijević i Sušanj  

03.09. 
Sv. Grgur Veliki 
Utorak 

19:00 + zahvala Srcu Isusovu i Marijinu 

04.09. 
Marin, Bonifacije 
Srijeda 

07:30 + zahvala Srcu Isusovu  i Marijinu 

05.09. 
Sv. Majka Terezija 
iz Kalkute 
Četvrtak 

07:30  + Gabrijela Šabanagić 

06.09. 
Zaharija prorok  
Prvi petak 

 
19:00 

  

+ Marko i Ružica Škrtić 

07.09. 
Sv. Marko 
Križevčanin 
Subota 

07:30 
11:00 
16:00 
17:00 

 
18:00 

+ vlč. Josip Zidarić 
- krštenje: Oliver Vorkapić  
- vjenčanje: Babić – Ruklić 

- vjenčanje: Flanjak – Lukšić i  
krštenje Ema Flanjak 

- vjenčanje: Jurković - Rožić 

08.09. 

Dvadeset i treća 
Nedjelja kroz 
godinu 
Nedjelja 

09:00 
 
 
 

10:30 
19:00 

+ ob. Paranos, Tomo, Dragica, 
Andrija, Josip i Ivan, Ljubica Banda; 
Ana i Josip Kesegić; Ankica i Antun 

Klarić 
+ župna sveta misa 

+ nema nakane  
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»Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se  ponizuje, bit će uzvišen.« 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. 
Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: 
»Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda 
bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i 
ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti 
posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto 
pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se 
naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se 
uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« A i onome koji 
ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, 
ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i 
tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, 
hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se 
doista o uskrsnuću pravednih.« 

Riječ Gospodnja. (Lk 14, 1.7-14) 
 

Misli za današnje evanđelje 
Najvažnije je biti poučljiv 

Evanđelist Luka nas izvještava kako je Isusu došao na objed u kuću nekog 
prvaka farizejskog. Isus želi doći i u našu kuću, u moju i tvoju kuću. Isus želi 
doći u svaku kuću. Temeljno pitanje jest: kako primam Isusa u svojoj kući? 
Radosno, otvoreno ili možda drugačije? Više nego u obiteljsku kuću Isus želi 
doći u naš život i tu se trajnije nastaniti. Isus koristi objed kako bi nazočne 
poučio. Dopustimo Isusu da i nas pouči. Jedna od temeljnih vrednota jest 
biti poučljiv. Prvi korak u poučljivosti je imati, kako kaže Sirah u prvom 
čitanju, „pažljivo uho“ 
	
	



OBAVIJESTI: 
• u nedjelju, 08. rujna 2019., u župi Kamensko, trojica mladih pavlina 

imaju obnovu svojih redovničkih zavjeta. Među njima je i naš 
župljanin Dino Okičić. Za sve zainteresirane župljane biti će 
organiziran prijevoz. Polazak je u 7:45 sati ispred naše župne crkve. 

• 09.rujna 2019. započinje nova školska godina. Sv. Misa za početak 
nove školske godine bit će objavljena u idućem župnom listu. Sva 
djeca trećih i osmih razreda, kandidati za prvu pričest i potvrdu imat 
će roditeljski susret u crkvi i na taj način se prijaviti za sakramente. 

• Hodočašće mladih zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu održat 
će se ove godine u subotu i nedjelju, 07. i 08. rujna. Pod geslom „Što 
god vam rekne, učinite.“ Prijave mladih su do ponedjeljka 02. rujna. 
Mogu se prijaviti na facebook-u naše župe ili u sakristiji kod župnika. 
Prilog za organizaciju hodočašća je 40 kuna po osobi (10 kuna 
troškovi smještaja i doručak, 30 kuna majice za hodočasnike). Župe 
karlovačkog dekanata organizirat će autobus za mlade u oba 
smjera. Troškove prijevoza snose župe. 

 
Program hodočašća:  
Subota 07. rujna 2019. 
06:00 sati - Polazak autobusa iz Karlovca prema Kašini 
08:00 sati – Hodočasnici iz Kašine kreću prema Mariji 
Bistrici,  

- po dolasku u Mariju Bistricu,  
- sv. Misa u bazilici Majke Božje Bistričke.  
- nakon mise smještaj u školi i šatoru. 

15:30 sati – početak programa 
18:30 sati – doček hodočasnika grada Zagreba 
20:00 sati – služba svjetla 
22:30 sati – početak cjelonoćnog klanjanja pred presvetim 
 
Nedjelja 08. rujna 2019. 
09:00 sati – križni put 
11:00 sati – ulazna procesija 
11:30 sati – misno slavlje s hodočasnicima iz Zagreba 
14:00 sati – polazak prema Karlovcu 
 

 

 
 
Ovaj tjedan imali smo radove na obnovi i čišćenju fasade na našim 
objektima, župnoj crkvi, pastoralnom centru i župnom dvoru. Temeljno su 
očišćene gljivice i prljavština na fasadi, te je sve temeljito oprano i nanesen 
je zaštitni sloj. Čuvati i održavati ono što imamo, jer to je naše. U ime svih 
župljana zahvaljujemo gosp. Marku Vuković na financijskoj pomoći i 
ostvarivanju i ovoga projekta. Mjesta gdje je tijekom radova otišla boja i 
fasada pokrpat će i urediti gosp. Darko Domitrović, naš župljanin. Hvala 
svima koji doprinose našoj župi da može živjeti i čuvati svoje objekte. Još 
nam ostaje urediti podove u našem pastoralnom centru kako bi mogli 
nastaviti i ove godine uobičajene aktivnosti u radu župe. 
 
Hodočašće u Međugorje, 25. – 27 listopada 2019. Cijena po osobi je 380 
kuna. Svi zainteresirani mogu se upisati u sakristiji prije ili poslije sv. Mise. 
Polazak je u 22:00 sati ispred župne crkve. Za upis potrebno je dati ime i 
prezime, adresu i broj telefona. 
 

Termini za zaručnički tečaj: 
• 23. do 26. rujna 2019. u 19.30 
• 18. do 21. studenoga 2019. u 19.30  
• 27. do 30. siječnja 2020. u 19.30 
 • 2. do 5. ožujka 2020. u 19.30 
 • 4. do 7. svibnja 2020. u 19.30 
  
Prijaviti se na mail župe: ime i prezime zaručnika, adresa i župa zaručnika i 
termin za koji se žele upisati. Cijena za jedan par (zaručnik i zaručnica jest 
100,00 kn)  
Svi susreti održavaju se u pastoralnom centru župe Presvetog Srca Isusova, 
M. Držića 2, 47000 Karlovac, s početkom u 19:30 sati. 
 
Ženidbeni navještaj:  
Danijel Mlinac, sin Zvonka i Ružice r. Blašković, A. Hebranga 14, župa Novi 
Centar i Martina Petrunić, kći Josipa i Darinke r. Dujam, A. Hebranga 14, 
župa Novi Centar. Žele se vjenčati 27. rujna 2019. u našoj župi. 
 


