
3.  DOŠAŠĆA  15. 12. 2013 
 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak:  - Adela, Adon, Hagaj prorok 
-  Utorak:  - Modest, Ivan de Matha 
-  Srijeda:         -  Malahija prorok 
-  Četvrtak:      -  Anastazije, Urban papa 
-  Petak:            -  Zefirin papa, Slobodan 
-  Subota:         - Petar Kanizije, Mihej prorok  

 
  M I S E   SU:   

Cesarica :   9 sati   + Irena Krešić 
L. Šugarje:11 sati: + Kata i Ive Vukić  
Prizna- Sv. Ante: 12,00 + Grga Jurčić,  
                Blaž i Kata Mandekić 
 
-   Ova nedjelja je nedjelja Caritasa, prikupljat će 
se prilozi za potrebne. Nakon mise možete svoje 
priloge staviti u predviđenu kutiju za Caritas. 
 

- Karlobag: U nedjelju  22. 12. u 16 sati 
 

je velika ispovijed za sve starije i mlade,  
napose za djecu od 4. – 8. razreda. 
 

U sakristiji možete kupiti kalendare za 2014. 
godinu:  zidne i 12 lisnate .  
 
U utorak 17. 12. 2013. prije mise zornice skauti će 
donijeti Betlehemsko svjetlo u našu crkvu a nakon 
mise moći ćete zapaliti svoje svijeći i ponijeti ga 
svojim kućama. U Cesarici i L. Šugarju  biti će 
doneseno na 4. nedjelju adventa prije svete mise. 
 

Poslužite se vjerskim tiskom na stoliću.  
 

Izdaje: Župa sv. Karla Boromejskog, Karlobag  
 

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

 
MISNE NAKANE KROZ OVAJ TJEDAN: 

 

u župnoj crkvi su: 
 

3.  DOŠAŠĆA  15. 12. 2013 
 
Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

Ponedjeljak,  16. PROSINCA 
 

6,00 sati + Mara, Milan i Jurica Bačić 
 

                Utorak, 17. PROSINCA  

6,00 sati  Mate i Matija Tomljenović 
 

Srijeda,  18. PROSINCA  
 

6,00 sati  + Kata Kozmić i svi pokojni Kozmić 
 

Četvrtak 19. PROSINCA 
 

6,00 sati: 1). Po nakani 
2). + Danica Tomljenović 

 
Petak, 20. PROSINCA  

6,00sati: + Marija Koviljka Bačić, Marija 
Crnokrak, Dara Smoković i Maša Smojver 

 

Subota,  21. PROSINCA 
 

6,00 sati + Josip u Ruža Devčić  
                              

 
4.  DOŠAŠĆA  22. 12. 2013 

 
Cesarica :   9 sati   Hrvoje i Mirko Milinović  
Karlobag:   10 sati -  Pro populo 
L. Šugarje:11 sati: + Julija, Martin i Barica 

Crnjaković 
Prizna- Sv. Ante: 12,00 + Kata i Blaž Mandekić 

i Grga Jurčić  
 
 

15. 12.  2013.                 God. III., br. 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za 

djela Kristova, posla svoje učenike da ga pitaju: '' 
Jesi li Onaj koji ima doći, ili drugoga da čekamo? 
Isus odgovori: Pođite i javite Ivanu što ste čuli i 
vidjeli.  

Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, 
gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se 
navješćuje Evanđelje.  



Tko li vas samo upozorio da bježite od skore srdžbe. 
Donosite, dakle, plod dostojan obraćenja.  

 
 

SVJETLO MIRA  ili  
BETLEHEMSKO SVJETLO 

 
Ove godine Betlehemsko 

svjetlo – 'svjetlo mira –  je 
zapaljeno u Betlehemu 26. 
studenoga zatim preneseno 
zrakoplovom u Beč. Nakon 
bogoslužja u Beču raznosi 

se u župe diljem Europe, 18. prosinca bit će predano u 
Vatikanu papi Franji, a u zagrebačku prvostolnicu stiže 
u nedjelju 15. prosinca. U Katedrali će biti služena sv. 
misa u 11,30, nakon mise skauti će svjetlo ponijeti 
diljem Hrvatske svim  ljudima dobre volje, bez 
obzira na vjeroispovijest. 

U našu župu skauti će donijeti 17.  prosinca 
kada započinje bliža priprava za Božić – Zapalimo 
svoje svijeće s Betlehemskog svjetla i ono neka ne 
bude samo simbolika nego neka rasvijetli naše 
domove i naša srca. Betlehemsko svjetlo neka 
obasja i potakne mnoge te poput pastira vođeni 
Božjim svjetlom dođu do jaslica te mu se poklone.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAKVA VJERA?               (6) (nastavak) 
Živi u Božjem suncu! 
Dragi prijatelju, danas ti želim napi- sati jedno posve 

osobno pismo. Ono mora dirnuti tvoje srce i na 
jednostavan ti način poručiti kako u životu uspjeti: Živi 
na Božjem suncu! Ono što je sunce za biljke i životinje, 
to je za čovjekovu dušu Bog. On je tvoje duhovno sunce 
bez kojega nema života! Ljudi su pokušali živjeti bez 
Boga i postali slični biljkama koje žive u podrumu: duša 
im je blijeda i smežurana, bez snage i stisnuta; izrasli su 
u visinu, ali bez cvijeta i ploda, odumiru i venu. 
Prijatelju, bez sunčeva svjetla nema života! 

Koja je tajna biljaka? One znaju nešto što našoj zna- 
nosti ne uspijeva: iz sunčeva svjetla, iz vode u zemlji i 
zraka stvaraju hranjive tvari. I od tih tvari žive. Bez 
svjetlosne energije sunca propale bi sve biljke, livade i 
šume. Posve slično je i sa životnom tajnom duša: i one 
trebaju svjetlo. Bez Božjeg sunca duše propadaju od 
gladi! Tek u molitvi prima čovjek ono “svjetlo odozgo" 
koje izlazi iz Boga. On je sunce duša! Pomoću energije 
tog sunca duša proizvodi - slično kao i biljka - sve 
potrebno za smiren i radostan život.  

Prijatelju, ako tvoja duša prima dovoljno svjetla 
odozgo, tada imaš sve što trebaš - snagu i ljubav, 
životnu energiju i obilje u svakom dobru. Kakvo 
obećanje! 

Ne vidiš li kako se na zemlju spustila tama? Ljudi 
nadomještaju Božje svjetlo umjetnim svjetlom svjetiljki. 
I žive u još dubljoj noći. Većina njih ne vidi više jasan 
cilj, niti siguran put, nemirni su u sjenki  tame i prova-
lija koje ne vide. Prijatelju, ne živi u tami! Inače ćeš 
promašiti cilj, otići na stranputicu i pasti u zabludu. Živi 
u svjetlu, grij se na Božjem suncu! Ako moliš, primaš 
Božje svjetlo i tako spoznaješ Boga iz vlastitog 
iskustva! Spoznaješ njegove putove i istinu njegovih 
riječi. Prijatelju, odluči se da postaneš čovjek molitve! 
Tada će tvoj život biti pun svjetla i snage za sve životne 
izazove. Prijatelju, izaberi sunce života! Izaberi Boga i 
odluči se za život molitve! Kao što se biljke okreću 
suncu i traže svjetlo, tako se i cijeli tvoj život mora 
obratiti Bogu i tražiti njegovo svjetlo. Tada će tvoj život 
procvjetati, ojačati i donositi plodove za vječnost! Tada 
će proći tama noći. Prijatelju, živi na Božjem suncu!  

Sveti Petar Kanizije 
isusovac, apostol Njemačke i 

crkveni naučitelj. Rodio se kao 
sin gradonačelnika u nizo-
zemskom gradu Nijmegenu 8. 
svibnja 1521. U 20. godini 
doktorirao je u Kölnu 
filozofiju. Pod duhovnim 
vodstvom svetog Petra Fabera 
stupio je 1543. u isusovački 
red kao prvi Nizozemac i 
Nijemac (oba naroda smatraju 

ga svojim zemljakom), a za svećenika je zaređen 1546. 
Od 1549. bio je predvodnik katoličke obnove u 
njemačkim krajevima i prozvan je drugim apostolom 
Njemačke (prvi je bio sveti Bonifacije koji je pokrstio 
germanska plemena). Predavao je na sveučilištima u 
Kölnu, Ingolstadtu i Beču. U Kölnu je osnovao prvi 
njemački isusovački kolegij. Od 1556. bio je prvi 
poglavar njemačke isusovačke pokrajine. Neumorni 
Isusov i Marijin sljedbenik, prijatelj bolesnika, 
siromaha i zatvorenika, putovao je od grada do grada i 
dopisivao se s najuglednijim i najutjecajnijim osobama 
onoga vremena. Djelovao je kao vrsni propovjednik, 
profesor i osnivač kolegija u Münchenu, Dillingenu, 
Würzburgu, Augsburgu, Beču i Fribourgu.  
Odbijao je biskupsku i kardinalsku čast i želio ostati 
siromašan redovnik. Bio je pučki misionar, začetnik 
novih metoda u proučavanju katekizma, teolog na 
Tridentskom saboru, vješt diplomat, papin poslanik u 
vrlo osjetljivim misijama, savjetnik cara Ferdinanda I, 
osnivač Marijinih kongregacija za muževe i žene, 
plodni duhovni pisac. Njegovo glavno djelo je 
katolički katekizam „Kršćanski nauk“ (I-III, 1555-58), 
koji je u 150 godina doživio 400 izdanja. Preminuo je 
na današnji dan, 21. prosinca 1597, u švicarskom 
gradu Fribourgu, u kojem je proveo posljednjih 17 
godina života. Blaženim ga je 1864. proglasio papa Pio 
IX, a svetim i crkvenim naučiteljem 1925. papa Pio XI. 
Zaštitnik je Njemačke, katoličkog tiska i pisaca 
katekizama te mnogih učilišta, župa i crkava diljem 
svijeta. Zanimljivo je da je godine 1930. u crkvi svetog 
Petra Kanizija u Rimu zaređen hrvatski blaženik 
Alojzije Stepinac. 
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