
13. NED./GODINU 30. 06. 2013.   
 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak: - Aron, Predrag, Estera 
-  Utorak:   - Oton, Višnja, Ostoja 
-  Srijeda:   - sv. Toma ap., Tomislav  
-  Četvrtak:      - sv. Elizabeta Portugalska 
-  Petak:     - sv. Ćiril i Metod zašt. Eu.   
-  Subota:    - sv. Marija Goretti, Suzana 
 

  M I S E   SU:   
Cesarica u  9 sati – Matija i Mile Smojver 
Lukovo Š.  u 11 sati  - Pavao Tomljenović  

i svi njegovi 
 Prizna – sv. Ivan  u 8 sati   - nema misne nakane 

Ovih dana podijeljene su školskoj djeci 
svjedodžbe, jedna od njih je glasila:  

Predmet ocjena 
Vjeronauk i pjevanje MA GA SLUŠAŠ 
Hrvatski jezik SVAKAKO 
Njemački  jezik NI PISNUTI 
Zemljopis i povijest A KOJE, KAKO 
Engleski jezik  NIKAKO 
Matematika ŽALOSNA MU MAJKA 
Fizika i kemija NI DA MAKNE 
gimnastika MA DA GA VIDIŠ 
Trčanje  MA DA GA HVATAŠ 
vladanje MA DA GA OBJESIŠ 

Dragi roditelji, nadam se da je svjedodžba 
Vaše djece puno ljepša i da ste svi zbog toga sretni i 
zadovoljni. Nadošli su dani odmora, doista, odmor je 
potreban svima, i djeca su ga potrebna. Ali, dani 
odmora od nastave ne znači da su to praznici i od Boga 
i od nedjeljne svete mise kao i od knjige. Praznike 
treba pametno iskoristiti na opće zadovoljstvo.  
 

Poslužite se vjerskim tiskom, a na ulazu u crkvu 
možete kupiti razne knjižice kao i medaljice sv. 
Leopolda Bogdana Mandića. 
 
Izdaje: Župa sv. Karla Boromejskog, Karlobag  

 

Župnik:   fra Josip Grivić 
  Župni vikar.: fra Zlatko Šafarić  

 
MISNE NAKANE KROZ OVAJ TJEDAN: 

u župnoj crkvi su: 
 

13. NED./GODINU 30. 06. 2013.   
 
Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 
   u 19 sati  - Ivan Brčić, Đurđa i Blaž Potočnjak 

 

 
Ponedjeljak,  01.  SRPNJA 

 

19,00 sati + Žarko Šegota 
 

                utorak,  02.  SRPNJA 
 

19,00 sati + Alojzije Blažičko  
 

Srijeda,  03.  SRPNJA  
 

19,00 sati  +  
 

Četvrtak,  04.  SRPNJA 
 

19,00 sati +  
 

Petak, 05.  SRPNJA 

19,00 sati  +  
 

Subota, 06.  SRPNJA 
 

19,00 sati +  
Rarić Draga na groblju u 19,30 

Misna nakana po dogovoru  
                              

14. NED./GODINU 
  07. 07. 2013.   

 
Prizna- Sv. Ante: 8,00 sati + Jure Prpić 
Cesarica :     9 sati  + Olga i Dominik Mrak 
Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

19 sati  -  nema misne nakane  
L. Šugarje: 11 sati  + Šime, Adrijana, Krsto i                    

Marijan Fatović 
 

30. 06. 2013.                         God. III., br. 88.   
        

Crkva sv. Marka spada u red najstarijih arhitek- 

 
turnih spomenika grada Zagreba, jedan je od nje-
govih simbola, a ujedno je i najstarija župna crkva 
u gradu. Nalazi se na Markovu trgu, na Gornjem 
gradu, gdje su i Hrvatski Sabor te Banski dvori.  

Prvi put spominje se 1256. godine, kroz iduća  
dva stoljeća dobiva glavne vanjske konture,  

a obnovljena je u 19. stoljeću, 



         Gospina krunica  
– zastava Europske Unije  
U prigodi ulaska u EU zajednicu, 
prisjetimo se kako je došlo do 

zastave ujedinjene Europe. Nakon njemačko-
francuskoga ugovora, 9. svibnja 1950., o ujedinjavanju 
industrije ugljena i čelika pod zajedničku vlast, 
osnovana je, 18. travnja 1951., Europska zajednica za 
ugljen i čelik, da bi, 25. ožujka 1957., bio potpisan 
Rimski ugovor o osnivanju Europske ekonomske 
zajednice, nakon čega je, 19. ožujka 1958., osnovan i 
Europski parlament. Poslije udruživanju različitih 
djelatnosti, 1. srpnja 1967., počeo se koristiti samo na-
ziv Europska zajednica, a Europska unija formalno je 
osnovana Ugovorom iz Maastrichta, 7. veljače 1992. g.  

Poslije Lisabonskoga ugovora, od 1. prosinca 2009., 
Europsku Uniju čini 27 zemalja članica, a kao 28. 
članica, s predpristupnim ugovorom od 9. prosinca 
2011., postaje i Republika Hrvatska, službeno od 1. 
srpnja 2013. godine. Zato je, 18. kolovoza 1950., 
raspisan natječaj za novu zastave ujedinjene Europe. Od 
natječaja do usvajanja prednost je išla u prilog bijelim 
ili zlatnim zvijezdama na plavoj podlozi. Kako je došlo 
do današnje zastave nikada nije bilo službeno 
objavljeno, ali se nagađalo da je pobijedio francuski 
umjetnik Arsène Heitz. 

Slučajno ili namjerno, na blagdan Bezgrješnoga 
Začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1955., 
Vijeće Europe, prihvatilo je upravo to rješenje da 
zastava bude s 12 zlatnih zvijezda na plavoj pozadini.   

Istu zastavu, 11. travnja 1983., prihvatio je Europski 
parlament, a 26. ožujka 1986. i Europska Zajednica. 
Ugovorom u Maastrichtu, godine 1992., potvrđena i kao 
službena zastava Europske Unije.  

Zastava Europske Unije, u omjeru 3:2, ima krunu od 
12 zlatnih zvijezda na plavoj podlozi. Zvijezde se ne 
okreću u osi, nego su pravilno raspoređene u krug kao 
brojevi na satu.  

Arsène Heitz, začetnik zastave Europske Unije, 
izjavio je u razgovoru za časopis Lourdes, 2004., da je, 
kao član marijanske udruge i nositelj Čudotvorne 
Gospine medaljice, za idejni prijedlog dobio nadahnuće 
u sakralnom motivu koji prikazuje Gospu Bezgrješnoga 
Začeća sa zlatnom krunom na glavi, kako je opisano u 
Knjizi Otkrivenja: "I znamenje veliko pokaza se na 

nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a 
na glavi vijenac od dvanaest zvijezda"  

Likovni motiv - kruna od 12 zvijezda - poznata je u 
kršćanskoj umjetnosti. Nakon Gospinih ukazanja, 27. 
studenog 1830., vidjelica sv. Katarina Labouré prepo-
ručila je vjernicima Čudotvornu Gospinu medaljicu, 
koja na sebi ima krunu od 12 zvijezda. Takvu medalji-
cu nosila je i vidjelica sv. Bernardica Soubirous kada joj 
se, 11. veljače 1859., prvi put ukazala Gospa u Lurdu; 
istu medaljicu, kako je isticao, nosio je i Arsène Heitz, 
pobjednik na natječaju za zastavu Europske Unije. Tako 
je sakralni simbol, corona stellarum duodecim - kruna 
od 12 zvijezda Žene iz Otkrivenja, postao simbol 
ujedinjenja europskih naroda, a zastava Europske Unije 
- marijanska zastava. Pročelnik Odjela za kulturu Vijeća 
Europe - belgijski židov Paul Michel Gabriel Lévy, koji 
je prešao na kršćanstvo, vidio je u ovom prijedlogu 
savez između Židova i kršćana, jer je Žena iz 
Otkrivenja, kao Kći sionska, poveznica između Staroga 
i Novoga zavjeta, između 12 plemena Izraelovih i 12 
Isusovih apostola. Zasigurno su tako razmišljali i oci 
Europske Unije - Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi 
i Robert Schuman, jer su, vođeni kršćanskom naukom, 
vjerovali da je Europa kći kršćanske Majke. 

Iako u Lisabonskom ustavu, od 10. srpnja 2003., nije 
spomenuto da Europa počiva na kršćanskim temeljima, 
ipak možemo reći, da je Ustav izravno počastio Gospu 
kada je, potvrđujući svoje simbole, odlučio da se 
zastava Europske Unije sastoje od 12 zlatnih zvijezda 
na plavoj podlozi. Obistinilo se tako ono što je Papa Pio 
XII., u pozivu na ujedinjenje europskih nacija, 3. ožujka 
1953., izrekao kada je Gospu nazvao da je 'Majka svih 
naroda'. A milanski nadbiskup Giovanni Montini, 
kasnije papa Pavao VI., na planini Serenissima, u 
prigodi blagoslo-va Gospina kipa, naglasio je da je 
'Naša draga Gospa, Vladarica Europe'.  Bez obzira je li 
zastava Europske Unije samo likovna slučajnost ili je 
nastala kao plod kršćanske ideje, promatrajući zastavu, 
svi katolici, kao Gospini štovatelji, mogu s ponosom 
zapjevati pjesmu Žene iz Apokalipse: "Odsad će me 
'blaženom zvati' svi naraštaji"  

Nakon što je Gospina kruna ujedinila europske 
narode, bez obzira na ironiju Ustava, možemo zaključiti 
da je Europska Unija, pravi znak Neba, jer je u svom 
korijenu - Imperium Marianum - Marijino Carstvo.  

Iz pera Bogumira Milinovića Zvonka'' kapucina i 
župnika u Karlobagu ( 14. 07. 1939.)  

 
O Karlu Rauchu, kapucinu – Karlobažaninu 

 
11. srpnja 1939. u  šest sati navečer predao je 

Svevišnjemu svoju plemenitu dušu o. Karlo Rauch 
kapucinski definitor i bivši dugogodišnji  dušobrižnik 
u Karlobagu. Njegova smrt pobudila je veliku žalost u 
Karlobagu kod svih vjernika, koji su ga najviše voljeli. 
Kod svih je bio najviše cijenjen i čašćen. Rodio se kao 
blizanac s bratom Andrijom dne 10. siječnja 1873. u 
Karlobagu od Josipa i Matije Rauch. Pučku školu 
pohađao je u Karlobagu. Bio je jedan od prvih đaka u 
studiranju. U 14. godini Bog mu dade zvanje da stupi u 
redovnički-svećenički stalež. Tako se on odazove 
glasu Božjemu te stupi u kapucinski red. Ostavi svoje 
mile roditelje i dragu domovinu te otiđe u Malu Aziju 
da studira gimnazijske nauke.  

Uglavnom bio je na naukama u Filipo poli Smirni i 
Carigradu. Njegov put u Malu Aziju bio je vrlo 
zanimljiv, jer je putovao sam kao dječarac sa par kruna 
u džepu. O zagonetnom putovanju nama mlađima vrlo 
je često pripovijedao. 

Sretno je došao iz Beograda u Sofiju, gdje mu jedan 
gospodin promjeni nešto novca pošto ga je vidio da 
plače i uputi ga dalje za Smirnu, gdje je sretno pomoću 
Božjom i stigao. Snašao se brzo u kraju svoje braće u 
sjemeništu, studirao je odlično, te je bio svima i drag. 
Sretno svršivši gimnazijske nauke započeo teološke 
nauke, i kao takav već je predavao matematiku i fiziku 
gimnazijalcima istog kolegija. Postavši svećenikom 
posveti se misijskom radu. Kao misionar neumorno je 
radio punih 14 godina u vinogradu Gospodnjem. Tada 
uslijed novih prilika ostavi Malu Aziju te se povrati u 
svoju milu domovinu k svojoj braći i roditeljima. 
Najviše je službovao u Karlobagu, Fiumi (Rijeka), 
Splitu i Dubrovniku. Najradije je boravio u Karlobagu. 
Bio je dušobrižnikom više godina, zatim gvardijanom 
kapucinskog samostana. Osobito se istakao kao dobri i 
učeni profesor francuskog jezika na mjesnoj 
građanskoj školi. Bio je vrlo inteligentan, pristupačan, 
prijazan, pa su ga đaci i uopće sva omladina veoma 
voljela. Za nju se mnogo žrtvovao.  

(nastavak u idućem broju) 



Evo svjedodžbe koju pročitah ovih dana, a ona 
glasi: 

Predmet ocjena 
Vjeronauk i pjevanje MA GA SLUŠAŠ 

Hrvatski jezik SVAKAKO 
Njemački  jezik NI PISNUTI 

Zemljopis i povijest A KOJE, KAKO 
Engleski jezik  NIKAKO 
Matematika ŽALOSNA MU MAJKA 

Fizika i kemija NI DA MAKNE 
gimnastika MA DA GA VIDIŠ 

Trčanje  MA DA GA HVATAŠ 
vladanje MA DA GA OBJESIŠ 
 


