
23. 03.2014. – 
 

 3. Korizmena  
 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak: -  Katarina Švedska, Aleksandar 
-  Utorak:       -  Blagovijest - Navještenje 
-  Srijeda:         -  Montan i Maksima 
-  Četvrtak:       - Rupert, Filet, Lidija  
-  Petak:            -  Kastor, Hilarion 
-  Subota:        -  Marko, Rudolf, Vilim 

 

  M I S E   SU:   
 

Cesarica : 9 sati : Don Ivo  
L. Šugarje:11 sati: + Milka, Šime i Luka Devčić 
Prizna-sv. Ante 12 sati :  
 

 

KRIŽNI PUT :- u korizmi  
- Karlobag svaki utorak i petak u 17 sati  
- Lukovo Šugarje svaki petak u 17 sati  
a nakon Križnog puta sv. misa 
  

 Danas  na izlazu vratiju bit će kutija za  dar –        
tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i 
ljudima u Bosni Hercegovini.  
Hodočašće u Udbinu ide se na 5. korizmenu 
nedjelju  6. travnja 2014. poslije podne 
U ponedjeljak 24. 03. 2014. nakon večernje mise  
u 17 sati je sastanak roditelja krizmanika u velikoj 
blagovaonici našeg samostana.  
 
Na blagdan BLAGOVIJESTI  u Gospiću katedrala 
slavi svoga zaštitnika (25. 03. 2014.) Svečanu sv. 
misu u 17 sati predvodit će pomoćni zagrebački 
biskup mons. dr. Ivan Šaško.  
 
Na stoliću poslužite se Glas Koncilom  
 
Izdaje: Župa sv. Karla Boromejskog, Karlobag  

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

 
MISNE NAKANE KROZ OVAJ TJEDAN: 

 
23. 03.2014. – 

 

 3. Korizmena  
 

Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

Ponedjeljak,  24. OŽUJKA 
 

17, sati + Marta Muiletić 
 

Utorak, 25. OŽUJKA  
Blagovijest- Navještenje Gospodinovo  

17,00 sati  + Mara i Jure Tomljenović 
 

Srijeda, 26. OŽUJKA 
 

17,00 sati  + Grga i Franca Budak 
. 

Četvrtak 27. OŽUJKA 
 

17,00 sati: + Stipe i Barica Bokulić 
 

Petak, 28. OŽUJKA 

17,00sati: Po nakani  
 

Subota,  29. OŽUJKA 
 

17,00 sati Po nakani 
                              

 

30. 03.2014. – 
 

 4. Korizmena  
 

Cesarica : 9 sati : Nikola Vrban  
Karlobag:   10 sati -  Pro populo 
L. Šugarje:11 sati: + Rade i Ana Orlović  
                   i njihovi pokojni 
Prizna-sv. Ivan 12 sati : Mandekić Mara i Pavao 
---------------------------------------------------- 
 
 

23. 03.  2014.                             God. IV., br. 126.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANĐEO GOSPODNJI  
   
 Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. 
I ona je začela po Duhu Svetomu. 
Zdravo Marijo... 
 
Evo službenice Gospodnje. 
Neka mi bude po riječi tvojoj. 
Zdravo Marijo... 



 

 

               ( 19. nastavak) 

4. SVETA PRIČEST – Euharistija  
Bez gozbe misa nije misa! 
 

Skupiti se oko stola, a ne blagovati - to baš 
nema smisla! Mi smo se skupili oko stola - oltara, 
pa zar nećemo okusiti ono što nam se nudi? Prvi 
kršćani nisu mogli ni zamisliti “večeru 
Gospodnju" (tako su zvali misu) bez blagovanja. 

Ali u kasnijim vremenima kršćani su se rjeđe 
pričešćivali. Išli su na misu svake nedjelje, a 
pričešćivali se - jednom godišnje! Djeca se uopće 
nisu pričešćivala sve dok ne bi postala 
“tinejdžeri”. Tek je papa Pio X. u prvim godinama 
20. stoljeća dopustio da se i djeca pričešćuju. 
Danas je novi sakramentalni red: na svakoj misi 
treba se pričestiti. Isus, naš domaćin, to nalaže! 
 

Otišao je i ostao s nama 

Isus je otišao, nema ga više među nama. Ne 
možemo ga vidjeti kao što su ga vidjeli apostoli, 
ljudi koji su u to vrijeme živjeli oko njega. Ali, 
eto, uvijek se možemo naći oko stola, uzeti kruh i 
vino, ponoviti njegove riječi, i on je obećao da će 
biti s nama, biti naš, biti za nas. 

On je naš Kruh, naša jakost On je naše Vino, 
naša radost. On nas okuplja na gozbu, on je naše 
zajedništvo, da budemo obitelj, da budemo 
njegova, Božja, braća i sestre. 

I'o znači da nas je naš najstariji i najdraži 
božanski brat, Isus iz Nazareta, zaista doveo u 
“društvo Očevo”, da kao odrasli jedemo za 
stolom. 
 

Proslavili smo blagdan svetog Josipa zaštitnika 
naše crkve i samostana. 

 Za blagdan sv. Josipa pripremali smo se 
trodnevnicom, kroz tri dana molili smo litanije sv. 
Josipa.  

  Srijeda – lijep, pravi proljetni dan, diljem 
hrvatske slavi se blagdan sv. Josipa.  Mnogi su se 
odvažili poći u svetišta sv. Josipa i počastiti ga. 
Bogu hvala i naša crkva je bila ispunjena, svečanu 
misu je predvodio fra Ivica Petanjak uz 
koncelebraciju svećenika gostiju i domaćina. 
Misno slavlje uzveličali su pjevanjem KUD sv. 
Karlo pod vodstvom orguljaša Milan Dučića iz 
Senja.  

Prošla su tri stoljeća  otkako se sveti Josip slavi 
u našoj crkvi koja je posvećena njemu u čast. U 
tom vremenu bilo je zasigurno lijepih zahvala, 
zadnja ili točnije rečeno predzadnja, a  koje se 
zasigurno dobro sjećate bila je detaljna obnova 
crkve i blagoslov obnovljene crkve za blagdan sv. 
Josipa 1998. god. 

 

 Ove godine na sam blagdan svetog Josipa prije 
mise blagoslovljena je zastava, vidljivi znak da i 
nakon 300 godina želimo i molimo da nas sv. 
Josip brani i čuva u pogibeljima.   

Ovom prilikom želim zahvaliti darovatelju  
zastave obitelj Leko iz Zagreba-Odra, svakako 
želim zahvaliti svima koji su nam na bilo koji 
način pomogli u održavanju proslave.  

Uz 100. obljetnicu smrti  
A. G. Matoša 

  rodio se 13. lipnja 1873. godine u Tovarniku na 
području zapadnoga Srijema, gdje je otac bio 
učitelj a nakon preseljenja u Zagreb orguljaš 
zagrebačke crkve sv. Marka), dok je majka bila s 
područja u Bačkoj, iz sela Plavna. Ubrzo nakon 
rođenja seli s obitelji u Zagreb, gdje je pohađao 
pučku školu, nakon koje se upisuje u 
Gornjogradsku gimnaziju. Matoš je umro od raka 
grla 17. ožujka 1914. godine u Zagrebu. Pokopan 
je na zagrebačkom groblju Mirogoj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odricanje u korizmi:  
Dođe učiteljica u razred i pita: - Tko će 

pojesti ove kolače? - Prvi se, naravno, 
javi mali Perica: - Ja ću. -Tko će popiti ovu coca-colu? 
Opet Perica, - Ja ću! - A, tko će sve ovo poslije 
pospremiti? Perica se javi: - Ajde ljudi, nemojte mene 
gledati, ne mogu sve ja. 
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