
11. 05. 2014. – 4. Uskrsna  
Nedjelja Dobrog Pastira   

 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak: -  sv. Leopold Bogdan Mandić 
-  Utorak:       -  Gospa Fatimska  
-  Srijeda:         -  sv. Matija apostol 
-  Četvrtak:      -  sv. Izidor  
-  Petak:            -  sv. Ivan Nepomuk 
-  Subota:        -  sv. PaškalBaylon (Paško) 

 

  M I S E   SU:   
 

Prizna-sv. Ante 8 sati :Danica i Branko Stegnaić 
Cesarica : 9 sati :  
Karlobag:   10 sati -  'pro populo' 
L. Šugarje: 11 sati: Anka i Jadre Devčić  

 

U ponedjeljak mi kapucini slavimo našeg 
zaštitnika Hrvatske kapucinske Provincije sv. 
Leopolda B. Mandića.  

 
 

Sljedeće nedjelje u našoj crkvi je Prva Pričest za 
vrijeme župske mise u 10 sati.  Prvopričesnici 
svakako neka dođu 10 minuta prije mise.  

Lijepo molim roditelje i kumove Prvopričesnika 
da u subotu u 18 sati dođu na svetu ispovijed te 
zajedno sa slavljenicima u nedjelju pristupe stolu 
Gospodnjem.  

Prvopričesnike preporučam u vaše molitve da ih 
Bog čuva i prati na životnom u ostvarenju ljubavi 
Božje.  
 
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: 

 
11. 05. 2014. – 4. Uskrsna 
Nedjelja Dobrog Pastira   

 

Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

Ponedjeljak,  12. SVIBNJA 
 

19,00 sati  
 

Utorak, 13. SVIBNJA 
19,00 sati   

 
Srijeda, 14. SVIBNJA 

 

19,00 sati  
. 

 
Četvrtak, 15. SVIBNJA 

 

19,00 sati:  
 

Petak, 16. SVIBNJA  
 

19,00sati:  
 

Subota,  17. SVIBNJA 
 

19,00 sati   
                              

 

18. 05. 2014. – 5. Uskrsna  
 

Prizna-sv. Ante 8 sati :Danica i Branko Stegnaić 
Cesarica : 9 sati :  
Karlobag:   10 sati -  'pro populo' 
L. Šugarje: 11 sati: Ivo i Kata Vukić  
           i svi pokojni iz obitelji Vukić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11. 05.  2014.                        God. IV., br. 133. 
 

 
1Pt 2, 20b–25 

 
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola  
Ljubljeni: Ako dobro čineći trpite pa strpljivo 
podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani 
jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da 
idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini 
nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu 
nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, 
prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu 
svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši 
grijesima pravednosti živimo; on čijom se 
modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, 
ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.  



Homilija na 4.  nedjelju Dobrog Pastira 
 

U Isusu Kristu Bog je sam postao čovjekom: Bog kao 
dobri Pastir susreće nas u ljudskom liku. On svoje traži 
jer ih ljubi. Oni su bili kao ovce koje su pošle krivim 
putem. Vodi ih natrag na pravi put i daje im život. Da, 
on je došao da imaju život i da ga imaju u punini, u 
izobilju! Za svakoga pojedinog od nas on je postao 
čovjekov otkupitelj. Kada netko misli da je  bilo gdje 
na svijetu zaboravljen i osamljen, neka se tješi: Bog 
misli na mene, on me ne zaboravlja!  
Bog nas je pozvao iz ljubavi na život; on nas poziva na 
ljubav. Zato je ljubav temeljni poziv svakoga čovjeka 
kako je to formulirao danas već blaženi papa Ivan 
Pavao II. Nije li na ovoj pozadini pogled na ljudski 
život temeljito pozitivniji? Zar ne bismo trebali crpsti 
nadu u teškim, upravo u bezizlaznim situacijama? Ne 
dobiva li također grešnik koji se želi obratiti, nadu, ako 
gleda na Isusa Krista, raspetoga i uskrsnuloga? Taj 
dobri Pastir dao je za nas svoj život na križu, on nas je 
nanovo stvorio na božanski život  u sakramentu 
novoga rođenja, u svetom krštenju. Mi  želimo da nas 
on vodi, i tada ćemo sigurno stići do našega cilja – 
vječnog i blaženog života kod Boga.  

 
Na ovu nedjelju 
je molitveni dan 
za duhovna 
zvanja. Molimo 
Boga, da i u 
našem vremenu 
pozove muškarce 
za svećenike i 
đakone i da 
mnoge žene i 

muškarce pozove u svoje nasljednike u redovničkom 
pozivu ili na posebni posvećeni život u Bogu.  
Želimo čuti Boji poziv, svatko tamo gdje ga je Bog 
postavio u životu. Ako se potrudimo dati odgovor 
vjere i ljubavi, Bog će svoju milost i svoj blagoslov 
učiniti vidljivim na obilat način. Mi ćemo postati 
nositelji mira i božankog obećanja također za druge 
koji trebaju naći dom kod dobroga Pastira Isusa Krista 
koji nas sve želi dovesti na pašnjake vječnoga života. 
 

DUHOVNA ZVANJA – SVJEDOČENJE ISTINE 
Poruka pape Franje za 51. svjetski dan molitve za 

duhovna zvanja  
 Evanđelju se kaže da "obilazio je Isus sve gradove i 
sela… Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer 
bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada 
reče svojim učenicima: 'Žetve je mnogo, a radnika 
malo'" Te nas riječi iznenađuju jer svi znamo da 
najprije treba orati, sijati, obrađivati, da bi se poslije, 
kada za to dođe vrijeme, moglo ubrati bogatu žetvu. 
Isus naprotiv kaže da "žetve je mnogo". Ali tko je to 
radio da je urod tako obilan? Odgovor je samo jedan: 
Bog. Očito je da je njiva o kojoj govori Isus 
čovječanstvo, a njiva smo mi. A plodonosni rad koji 
daje "obilje ploda" je Božja milost, zajedništvo s njim 
Molitva koju Isus traži od Crkve je molitva da se 
poveća broj onih koji su u službi njegova Kraljevstva. 

Sveti Pavao, koji je bio jedan od tih "Božjih 
suradnika", neumorno se posvećivao evanđelju i 
Crkvi. Sa sviješću onoga koji je osobno iskusio koliko 
je Božja spasenjska volja nedokučiva i kako je u 
temelju svakog poziva Božji milosni zahvat, Apostol 
podsjeća korintske kršćane: "Božja ste njiva" (1 Kor 3, 
9). Zato se u našem srcu javlja prije svega divljenje 
zbog obilne žetve koju jedino Bog u svojoj 
darežljivosti može dati; zatim zahvalnost zbog ljubavi 
koja nas uvijek pretječe; i, konačno, klanjanje zbog 
djela koje je on učinio, koje traži naš slobodni 
pristanak da djelujemo s njim i za njega. 
 

Uspomene s hodočašća Ludbreg-Molve i N. Virje 

 
3. svibnja hodočastili smo u Ludbreg, vidjeli smo 

zavjetnu kapelu Predragocjene Krvi Isusove . U 11 sati 
slavili  smo svetu misu u 
župnoj crkvi Presvetog 
Trojstva. U 13 sati 
nastavili smo put za 
Molve-Marijino svetište- 
Marijino uznesenje na 
nebo. Lijepa crkva, 
građena 1853. a završena 
i blagoslovljena 9. 11. 
1862., tada je Molve 
imalo samo 140 kuća.  
Urešena reljefnim slikama 
iz Starog i Novog zavjeta.  

 
Drugi dan slavili misu u 
crkvi Josipa Radnika zatim bili  na proslavi 'Dan 
Općine' u N.  Virju.  Bogu hvala za sve lijepo i dobro.  


