
26. 01. 2014. –  
3. nedjelja/ godinu 

 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak:  - Anđela Merici 
-  Utorak:  - Toma Akvinski 
-  Srijeda:         -   Mavro, Valerije, Juventin  
-  Četvrtak:       -  Martina, Teofil, Hijacinta 
-  Petak:            -  Ivan Bosco 
-  Subota:        -  Brigita, Miroslav 

 

  M I S E   SU:   
 

Cesarica : 9 sati  Emanuel i Jelica Ostojić 
L. Šugarje:11 sati: + Marija i Dragan Šarić  
Prizna-sv. Ivan 12 sati   
 

 
 

Iduće nedjelje je i blagdan Svijećnica, dan 
kada se posebno želimo sjetiti Isusa Krista, Svjetla 
koje je došlo prosvijetliti svijet. Četrdeset dana 
nakon Isusova rođenja, njegova ga majka, vjerna 
zakonu, prikazuje Bogu u jeruzalemskom hramu. 
Zajedno sa Šimunom i mi to dijete priznajemo i 
slavimo kao "svjetlost na prosvjetljenje naroda i 
slava puka svoga izraelskoga". Kao simboliku 
toga događaja, vjernici nose u procesiji upaljene 
svijeće. Kako je ove nedjelja  mi ćemo samo 
blagosloviti svijeće. Svijeće ćete moći kupiti u 
sakristiji prije mise.  

 

Isto tako, po odredbi Hrvatske biskupske 
konferencije prva nedjelja u veljači se slavi kao 
"DAN ŽIVOTA". U iduću nedjelju se dakle na 
osobit način molimo za dar života, tj. da se svako 
začeto dijete i rodi.. 
 
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: 

 
26. 01. 2014. –  

3. nedjelja/ godinu 
 

Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

Ponedjeljak,  27. SIJEČNJA 
 

17,00 sati   
 

Utorak, 28. SIJEČNJA 
17,00 sati  + Ljiljana Pavlić 

 

Srijeda, 29. SIJEČNJA 
17,00 sati  za duše u čistilištu 

 
Četvrtak 30. SIJEČNJA 

 

17,00 sati:  
 

Petak, 31. SIJEČNJA  

17,00sati:  
 

Subota,  01. VELJAČE 
 

17,00 sati + fra Andrija Melnjak 
                              

 

02. 02. 2014. – SVIJEĆNICA,  
Prikazanje Gospodinovo 

 

Cesarica : 9 sati  + Ana Smojver i svi pokojni 
Karlobag:   10 sati -  Pro populo 
L. Šugarje:11 sati: + Ive Tonin i Ana Ivina Šikić 
Prizna-sv. Ivan 12 sati   
 

26. 01.  2014.                             God. IV., br. 118. 

 

Evanđelje  po Mateju 
 
Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva 

brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, 
gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: 
»Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« 
Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši 
odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebede-
jeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, 
ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo 
ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus 
svom Galilejom naučavajući po njihovim sinago-
gama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i 
liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. 
 



Sveti Ivan Bosco 
osnivač salezijanaca. Rođen je 16. kolovoza 1815. u 
siromašnoj seljačkoj obitelji kao Giovanni Melchiorre 
Bosco u talijanskom selu Becchi, dijelu gradića 
Castelnuovo d'Asti (danas Castelnuovo Don Bosco, 
Pijemont), dvadesetak kilometara od Torina. U drugoj 
godini ostao je bez oca pa se zajedno s majkom od 
radnog djetinjstva bavio poljskim poslovima. Mali 
Giovanni je bio spretan i živahan dječak pa su ga 
voljeli i stari i mladi. S 11 godina izrazio je želju da 
postane svećenik. Prevaljivao je svakodnevno 8 
kilometara kako bi kod jednog svećenika učio latinski, 
a u 13. godini počeo je raditi kao sluga kako bi zaradio 
za školovanje. Najradije je čuvao krave jer je tada 
imao vremena za čitanje pa bi gutao knjigu za 
knjigom. Do najbliže latinske škole morao je 
svakodnevno pješačiti 20 kilometara. Kao gimnazijalac 
u Chieri postizao je velike uspjehe, izvanredno 
upoznao latinske i talijanske klasike te naučio svirati 
mnoga glazbala. Osnovao je “klub veseljaka”, izvrsno 
pjevao, jahao, naučio hodati po užetu, sastavljao 
melodije i stihove, izučio nekoliko zanata (postolarski, 
stolarski, zlatarski, krojački), vještinu pravljenja pića, 
pralinea, sladoleda i mađioničarskih trikova, 
uvezivanja knjiga i izrade igračaka. Godine 1841. 
postao je svećenik. Djelovao je u Torinu, a svoju 
djelatnost usmjerio je na odgajanje i duhovnu skrb 
siromašne i napuštene djece i mladeži. Pridavao je 
važnost usavršavanju i odgoju cijele osobe, njezinog 
duha i tijela. Zagovarao je često ispovijedanje i 
pričešćivanje. Njegova blagost i nesebična ljubav 
privukla je ubrzo mnoge besprizorne dječake, 
besposličare i uličare. Kod Don Bosca nikada nije bilo 
dosadno. On je znao sa svojim štićenicima pjevati, 
igrati se, učiti, moliti i odlaziti na izlete. Njegova vrata 
uvijek su im bila otvorena, srce još i više, a njegovo 
vrijeme uvijek im je bilo na raspolaganju.  
Uživao je glas uzornog, modernog svećenika i apostola 
mladeži. Mnogo je učinio i kao posrednik pomirenja 
između Crkve i talijanske države. Preminuo je 31. 
siječnja 1888, u Torinu.  

Papa Pio XI. proglasio ga je blaženim 1929, a svetim 
1934. Zaštitnik je mladeži, dječaka, školske djece, 
studenata, šegrta, nakladnika, težaka.  

 

(11. nastavak) 
 

Što je to sveta misa? 
“Što je sveta misa?” Nema sumnje da bi ovo 
pitanje mnogim kršćanima moglo izgledati skoro 
nekorisno. Čemu takvo pitanje? Svake nedjelje 
idemo na misu, reći će oni, mi dobro znamo što je 
misa! Zašto postavljati takvo pitanje? 
Ipak je potrebno takvo pitanje! Često se majke i 
očevi u obitelji, koji su redovito slali svoju djecu 
na misu svake nedjelje, duboko rastuže i ožaloste 
gledajući svoju djecu: čim dođu u mladenačke 
godine, ne žele više ići na misu. Zašto, ako ne zato 
što ne znaju što je sveta misa? Kao da ih misa više 
ne zanima. Oni sigurno znaju kako se redaju misni 
obredi. Još im u ušima odjekuju misne pjesme. Ali 
to ih ne zanima, jer ne vide ništa izvan toga, ne 
znaju ništa više od toga. 

U starom Egiptu mladi faraon (car) obilazio je 
svoje carstvo. U jednom pustom kraju zatekao je 
radnike koji prave cestu. Bili su umorni i žedni jer 
su vodu morali donositi izdaleka. Faraon, vidjevši 
to, smilovao se i dao iskopati duboki bunar. 
Radnici su se oduševili. Mogli su nesmetano, 
sretno i zadovoljno nastaviti svoj posao. I već sto-
ljećima se na tom istom izvoru putnici krijepe i 
utažuju svoju žeđ. Tako je i nama Isus Krist na 
Veliki četvrtak darovao “izvor” - svetu misu gdje 
kršćani već dvije tisuće godina crpe snagu za svoj 
vjernički život i utažuju žeđ svoje duše. Nemojmo 
zanemariti taj Božji dar. 
Katekizam Katoličke Crkve govori da je sveta 
misa središnji sakrament i izvor sveg kršćanskog 
života. Sav liturgijski i vjernički život ima središte 
u svetoj misi. Na to nas upućuje i crkvena 
zapovijed koja nalaže da svake nedjelje i blagdana 
sudjelujemo na svetoj misi. Pravi kršćani osim 
velikog razloga neće propustiti svetu misu 
nedjeljom. Oni koji su najpobožniji nastoje biti na 
misi, ako je ikako moguće, češće kroz tjedan.  

U Varaždinu preminuo naš subrat  
 fra Andrija Melnjak koji je 1960-tih god. 

bio u Karlobagu.  
 
Nadam se da ga se 
stariji sjećaju, rado je 
radio u vrtu kao i u 
kuhinji pripremajući 
jela za braću.  U našoj 
crkvi služit će se misa 
za pokojnog fra 
Andriju u subotu 
(01.veljače) u 17 sati. 

Prilika je da mu se svojim odazivom na sv. misu 
zahvalimo za dobra koja je činio u svojoj 
jednostavnosti.  
Fra Andrija rođen je 1. srpnja 1932. godine u 
Gojancu, 7. svibnja 1947. godine napušta svoje 
rodno mjesto Gojanec i sa 14 i pol godina odlazi u 
Zagreb u samostan sv. Mihaela gdje boravi godinu 
i pol, sljedeću godinu i pol boravi u Rijeci. 
Godinu novicijata počinje 1950. godine u 
samostanu Presvetog Trojstva u Varaždinu gdje 
nakon godine dana, 15. kolovoza 1951. godine, 
polaže prve redovničke zavjete, u istoimenom 
samostanu ostaje idućih 10 godina, gdje i 1956. 
godine polaže doživotne zavjete. U svom 
redovničkom životu vršio je razne službe: vratar, 
kuhar, sakristan, vrtlar. Od ukupno 62 godine 
redovništva prvih 10 godina proveo je u 
Varaždinu, zatim slijedi 6 godina u Karlobagu, 
29 godina u Zagrebu i 17 u Varaždinu, gdje ga je 
23. siječnja 2014. pohodila sestrica smrt. 
Blagi Kriste, podaj mu život vječni!  
 

Sprovod pokojnog fra Andrije bit će u 
ponedjeljak, 27. siječnja, u 12,30 na varaždinskom 
gradskom groblju, a poslije sprovodnih obreda u 
Kapucinskoj crkvi slavit će se sveta misa 
zadušnica. 

http://kapucini.hr/8-vijesti/644-preminuo-fra-andrija-meljnjak

