
12. 01. 2014. – Krštenje Gospodinovo 
 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak:  - Hilarije, Veronika 
-  Utorak:  - Srećko, Feliks  
-  Srijeda:         -  Sv. Pavao Pustinjak 
-  Četvrtak:       - Marcel, Mislav 
-  Petak:            -  Antun-opat, pustinjak 
-  Subota:        - Margareta Ug.(molitvena osmina)  

 

  M I S E   SU:   
 

Cesarica : 9 sati  Ante Bačić 'Škampov' 
L. Šugarje:11 sati: Marko, Rudi i Luca Devčić  
Prizna-sv.Ante  12 Ivan (Barabica) i Kata Matijević 
 

 

Blagdanom Krštenja Gospodnjeg završava 
Božićno vrijeme te započinje vrijeme kroz godinu koje 
traje do početka Korizme. Ovo kraće vrijeme želi 
pobuditi u nama kršćanima zanimanje za sve ono što je 
Bog za nas preko svoga Sina učinio. 

Dakle, vrijeme u kojem se provjerava ozbiljnost 
naše odluke nasljedovanja Boga. Svi običaji za 
blagdan Božića su ponekad samo lijepa vanjština i 
lažni odraz čovjekove nutrine. Bilo bi to doista tužno 
slavljenje Božića kad bi dozvolili da to tako bude u 
našem svakodnevnom životu. Po krštenju smo primili 
Duha Svetoga, dopustimo mu da nas potiče i vršimo 
volju Božju na dobrobit sviju nas. 

  

18. siječnja započinje molitvena 
osmina pod geslom: 
       "Zar je Krist razdijeljen?"   
Ujedno će to biti prigoda obilježiti i 
50. obljetnicu povijesnog susreta 
pape Pavla VI. i patrijarha 
Atenagore (5. siječnja 1964.-2014.). 
 
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: 

 
12. 01. 2014. –  

Krštenje Gospodinovo 
 

Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

Ponedjeljak,  13. SIJEČNJA 
 

17,00 sati  +Ruža Devčić i sve njene 
pokojne, Mirko, Kristina, Anica i Mara 

 

Utorak, 14. SIJEČNJA 
17,00 sati  + Ivan, Manda, Stipe, Kata i 

Vesna Tomljenović  
 

Srijeda, 15. SIJEČNJA 
17,00 sati  + Marija i Franjo prpić 

 
Četvrtak 16. SIJEČNJA 

 

17,00 sati: + fra Ilija Borak 
 

Petak, 17. SIJEČNJA  

17,00sati: + Luja i Nikola Čačić  
 

Subota,  18. SIJEČNJA 
 

17,00 sati Po nakani  
                              

 

19. 01. 2014. –  
2. nedjelja/ godinu 

 

Cesarica : 9 sati  ------------------------ 
Karlobag:   10 sati -  Pro populo 
L. Šugarje:11 sati: + Joso Trošelj 
Prizna-sv. Ante 12 sati  ---------------- 
 

12. 01.  2014.                             God. IV., br. 116. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Freska u katedrali sv. Petra i Pavla u Osijeku 
Krštenje Isusovo 



SVETI ANTUN, opat (oko 250. - 356.) 
 

Sveti Antun, rođen je u Komi 
u srednjem Egiptu oko godine 
250., kada je Crkva 
proživljavala veliko progonstvo 
za cara Decija. Poslije smrti 
roditelja Antun je s osamnaest 
godina imao na brizi kuću i 
sestru. 

Nedugo nakon smrti svojih 
roditelja išao je, po običaju, u 
dom Gospodnji razmišljajući 
zašto su apostoli ostavivši sve 

pošli za Spasiteljem. Razmišljajući tako , ušao je u 
crkvu, a dogodi se da je baš čitano iz Evanđelja: "Ako 
želiš biti savršen, hajde prodaj sve što imaš i podaj 
siromasima, pa dođi i slijedi me, i imat ćeš blago na 
nebu". 

Antunu se činilo kao da su se te riječi čitale baš zbog 
njega pa izađe što je prije mogao iz doma Gospodnjeg 
i posjed, koji je naslijedio od roditelja, dade na dar  
suseljanima da ne bi bio na teret njemu i sestri. 
Prodavši i svu pokretnu imovinu, gotovo sav novac 
podijeli siromasima, a nešto malo zadrži za sestru. 
Došavši drugi puta u dom Gospodnji, začu u Evanđelju 
Gospodina gdje veli: “Ne brinite se tjeskobno za 
sutrašnji dan !” 

Nakon tih riječi razdijeli i sav novac. Sestru je 
predao u djevojački dom da se ondje odgoji, a on 
se posvetio asketskom životu. Radio je svojim 
rukama da bi preživio. Često je molio, jer je naučio da 
nasamo valja moliti bez prestanka, a kod čitanja 
Svetog pisma bio je tako pozoran da mu ništa od 
napisanog ne bi izmaklo. Svi žitelji sela i čestiti ljudi 
voljeli su ga - bilo kao sina, bilo kao brata.  

Svetim evanđeoskim radikalizmom, Antun je htio u 
potpunosti ostvariti kršćansko savršenstvo. Nakon što 
je prodao sve, a zadržao dvije ovčje kože, jednu grubu 
kutu, ogrtač i sjekiru, pošao je u Libijsku pustinju.  
Nastanio se u jednoj pećini kraj koje je bilo nešto 
obradive zemlje. Tu je proveo dvadeset godina svoga 
života uspjevajući odoljevati đavoljim napastima uz 
Božju milost. Kad je car Maksimilijan počeo u Egiptu 

progoniti Kršćane, Antun, zabrinut za Crkvu, napusti 
pustinju i dođe u Aleksandriju, gdje je, bez straha, 
otvoreno i javno propovijedao kršćanstvo. Godine 
311., Antun se vratio u pustinju, ali ovaj put, za njim 
su došli mladi ljudi koji su htjeli da im on postane 
učiteljem duhovnog života. Antun je tako, i ne htijući, 
postao predvodnikom redovništva.  

Posljednju godinu života borio 
se za pravovjerje, tj. za istinu o 
Kristovom božanstvu protiv 
Arijeve krive nauke. Napokon je 
u miru preminuo godine 356. u 
dobi od 105 godina. 

Danas bi se trebalo pitati 
koliko se naš narod utječe 
ovakvom svecu, kada smo 
svjedoci negativnih stvarnosti 
koje se događaju. Kroz javne 
medije nudi nam se nemoralnost 

i neumjerenost u životu. Kao da je moderno biti što 
manje pobožan i vjeran svojoj obitelji. 

Očito je nekome ili nekima stalo da se naš narod 
obezvrijedi, odnosno, da se uništi vrijednost ljudskoga 
života kako ga je osmislio naš Stvoritelj. Najgore je 
mišljenje kako se ništa ne može promijeniti. 
Današnji čovjek želi živjeti bez Boga, a htio bi 
biti bog drugima.  

Pozvani smo živjeti 
svetost i to svatko na 
svoj originalan način. 
Svetost nije imati 
samo sklopljene ruke, 
iako je i to dio, već te 
ruke moraju biti 
otvorene za druge, 

baš kao što je to učinio naš Spasitelj Isus Krist, kada je 
svojim raspetim rukama zagrlio čitav svijet, želeći da 
zajedno s njime, i mi ovaj svijet izgrađujemo u ljubavi 
i žrtvi koja se prepoznaje u svjedočenju milosti Božje 
koje smo dobili kao nezasluženi dar kod krštenja.  

A zašto tako ne bismo započeli svjedočiti u svojim 
obiteljima? Svjedočiti da smo Kristovi i da po nama 
ovaj svijet jest Kristov! 

 

 
 
Strelovite ili molitve za smirenje 
Ovakve su molitvice nazvane “strelovite” jer su kao 
strelice ljubavi koje često odašiljemo u nebo. Po njima 
Bog vidi kako ga ljubimo i na nj mislimo. Mole se tako 
da izaberemo koja nam odgovara i ponavljamo; u sebi 
ili glasom. Crkveni oci nas uče da one donose mir duši 
i otvaraju nas Božjoj milosti. 
 
 

• Gospodine, Isuse Kriste, smiluj mi se! 
• Isuse, blaga i ponizna Srca, učini 

srce moje po Srcu svome. 
• Sve mogu u Isusu Kristu koji mi daje snagu. 
• Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve više! 
• Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje! 
• Isuse, Marijo, Josipe! 
• Isuse moj, smiluj mi se! 
• Isuse, tebi živim. Isuse, tebi umirem. 
• Isuse, tvoj sam u životu i u smrti. 
• Zdravo, križu, jedina nado! 

Trpljenje - bolno, ali korisno 

• Vjerujem da je trpljenje 
odlično sredstvo za naše po-
svećenje. 

• Vjerujem da Gospodin 
pripušta moju patnju, te me je 
obdario potrebnom snagom 
da je podnosim. 

• Vjerujem da će Isus, koji 
nagrađuje već čašu vode koju 
dademo bratu - dati nagradu, veliku kao more, 
onome tko trpljenje vjerom prihvaća. 

• Vjerujem da je vrijeme da se prestanemo tužiti nad 
bolima - jer su Božja kušnja. 

• Vjerujem da će me bol, koja me je dovela na Golgo-
tu, voditi i u radost uskrsnuća. 

• Vjerujem da je trpljenje poziv - težak 
čovjekovoj naravi, ali potreban jer po njemu 
nastavljamo Kristovo trpljenje i spasenje.  
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