
01. 06. 2014. – 7. Uskrsna  
 

Kroz ovaj tjedan slavimo: 
 

-  Ponedjeljak: -  sv.  Marcelin i Petar  
-  Utorak:       -  sv. Karlo Lwanga i drugivi 
-  Srijeda:         -  sv. Kvirin Sisački, Spomenka 
-  Četvrtak:      -  sv. Bonifacije, Valerija, Darinka  
-  Petak:            -  sv. Norbert, Paulina, Berta 
-  Subota:        -  Kolman, Robert, Radoslav   

 

  M I S E   SU:   
 

Prizna-sv. Ante 8 sati : 
Cesarica : 9 sati :  
L.. Šugarje: 11 sati Ante i Marija Kukuljanac 
 
 
Pobožnost Srcu Isusovu u mjesecu –LIPNJU: 
svaki dan prije mise je u 18,45 molitva: 
 'Zlatna krunica' i litanije 'Srcu Isusovu'.  

 
Večernje  mise  NEDJELJOM   

u Karlobagu su kroz ljetno vrijeme: 
LIPANJ - SRPANJ i KOLOVOZ u 19 SATI 
 
U ime CARITASA zahvaljujem na darovima za 

poplavljene u Slavoniji. U Karlobagu se skupilo 
1.189,00 kuna a u ostalim župama će se danas 
skupljati nakon svete mise.  
 
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: 

 
01. 06. 2014. – 7. Uskrsna  

 

Karlobag:    10 sati -  Za narod (pro populo) 

                      19 sati – Oliver Miletić 

Ponedjeljak,  02. lipnja 
 

19,00 sati Matijaž i Ive Kovačević 
 

Utorak, 03. lipnja 
19,00 sati  Marija Koviljka i Jurica Bačić 

 
Srijeda, 04. lipnja 

 

19,00 sati  Dara Vujnović 
. 

 
Četvrtak, 05. lipnja 

 

17,00 sati: -  
 

Petak, 06. lipnja 
 

19,00sati:  
 

Subota,  07. lipnja 
 

19,00 sati Rudolf i Željko Mihelić 
                              

 

08. 06. 2014. – DUHOVI  
 

Prizna-sv. Ante 8 sati : Kata i Ivan (Barabica) 
Matijević  

Cesarica : 9 sati : Nada Iskra 
Karlobag:   10 sati -  'pro populo' 
         19 sati –  
L. Šugarje: 11 sati : Nikina Šarić, Nevenka        

Ignjatović i Tonka Šikić 
 
 
 
 

 

01. 06.  2014.                             God. IV., br. 136.  

»Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin 
proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad 

svakim tijelom dade život vječni svima koje si  
mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, 

jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao  
– Isusa Krista. 



Sveti Kvirin Sisački 
Najstariji podatak o njegovom mučeništvu imamo od 

svetog Jeronima, koji se poziva na djelo Euzebija 
Cezarejskoga iz 309. Biskup u Sisciji, današnjem 
Sisku, za Dioklecijanova i Galerijeva progonstva bio je 
uhvaćen po nalogu namjesnika Maksima. Pokušao je 
pobjeći, sklonio se iz Siscije, ali je uskoro uhvaćen i 
odveden u Sabariju danas mađarski grad Szombathely. 
Znao je da ga čeka mučeništvo, ali je odlučno odbio 
prinijeti žrtvu poganskim bogovima. Izbatinali su ga i 
bacili u zatvor. Tamo je na kršćanstvo obratio 
tamničara Marcela. Nakon tri dana doveli su ga pred 
namjesnika Prve Panonije Amancija, koji ga je 
pokušao nagovoriti da se odrekne kršćanske vjere. Kad 
je Kvirin to odbio, osudio ga je na smrt. Vezali su mu 
mlinski kamen o vrat i s mosta ga bacili u rijeku 
Sibaris .Ostao je još neko vrijeme na površini vode, 
ohrabrio svoje vjernike, pomolio se i potom potonuo. 
Dogodilo se to na današnji dan, 4. lipnja 309. Kršćani 
su uspjeli pronaći njegovo tijelo i pokopali su ga s 
počastima.  
Početkom 
V. stoljeća 
tijelo 
svetog 
Kvirina 
preneseno 
je u Rim i 
pokopano u 
mauzoleju 
Platonia, uz crkvu svetog Sebastijana na Apijevoj 
cesti. Tamo su ga častili rimski hodočasnici u VII. 
stoljeću, o čemu svjedoče razni zapisi. Do provale 
Turaka na području negdašnje sisačke biskupije bile su 
mu posvećene četiri župe. Građani Siska pripisali su 
pobjedu hrvatske vojske nad Turcima, 1593, zagovoru 
svetog Kvirina. Zagrebački biskup Petar nazvao je 
1627. svetog Kvirina “prvim zagrebačkim biskupom” 
jer se zagrebačka biskupija smatrala nasljednicom 
nekadašnje sisačke biskupije. Godine 1993. u Sisku je 
osnovana nova župa svetog Kvirina i podignuta nova 
župna crkva sa zvonikom i župnim dvorom.  

Zazivaju ga protiv zlih duhova i kod opsjednutosti, a 
zaštitnik je Siska, Krka, krčke i sisačke. 

Za uspomenu našim dragim krizmanicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na krizmi su bili:  
Tihana Dobrijević, Bruno Kovačević, Lucija 
Smojver, Filip Tomljenović, Petar Tomljenović, 
Nika Tomljenović, Karlo Devčić, Matej Bačić, 
Josip Vrban, Ante Gazić, i Dominik Dominko.  
 

Isuse, pomozi nam...  
Gospodine Isuse, nalazimo se u svijetu.  
Ti si nas u njega stavio i izričito želiš  

da u njemu ostanemo. Kako je to katkada  
teško! Najradije bismo, Gospodine,  
pobjegli iz njega u neki drugi svijet,  

na neko drugo mjesto,  
gdje bismo bili zaštićeni od svih zala.  

Htjeli bismo se negdje sakriti  
da nas svijet ne nađe,  

da nas ne može raniti, povrijediti.  
Isuse, kako si se ti zaštitio od svijeta?  

Kako si to uspio? U svijetu smo, ali nismo od  
ovoga svijeta! Želimo s tobom, Isuse, biti u  

službi novoga svijeta, nove zemlje i novog  
neba. Dao si nam novo srce,  
nov si Duh udahnuo u nas!  

Daj nam snage  
da ne iznevjerimo Tvoja očekivanja,  

nego da u svemu budemo djelatni, ojačani  
Tobom koji si hrana ljudima i svijetu oko nas.  

 

Riječ zahvale - župnika 
Nakon misnog slavlja želim ponajprije zahvaliti 

Bogu da nam je podario lijepo vrijeme te se 
nesmetano mogla slaviti sv. misa i podjeljivanje 
sv. Krizme.  Zahvaljujem našem biskupu da se 
udostojao doći u našu župu te našim dragim 
krizmanicima podijelio sv. Potvrdu.  

Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način 
uložili truda za ovaj divni dan kojeg će mnogi 
zadugo pamtiti i nositi ga u svom srcu.   

Velika hvala i našim pjevačima koji su našli 
vremena ( iako je radni dan) došli i uzveličali 
misno slavlje. Ujedno hvala i dekanu da se 
pridružio našem slavlju.  

A vama dragi krizmanici čestitam vam današnji 
dan i želim vam obilje Božjeg blagoslova u vašem 
budućem životu. – Novog života po Duhu 
Svetom.              
  


