
stanovništvo navalilo na Nikolu i njegovu subraću, odnosno sasjekli su ih mačevima, a 
potom bacili na lomaču. Bilo je to 14. studenoga 1391. god. 

Sveti Nikola se, zajedno sa svojim drugovima, najprije častio kao svetac 
unutar franjevačkog reda i u Šibeniku, a nekoliko stoljeća kasnije – točnije 1889. god. 
– blaženima ih je proglasio papa Lav XIII., dok ih je svetima proglasio papa Pavao 
VI. 21. lipnja 1970. god. Time je sveti Nikola Tavelić postao prvi svetac Crkve u 
Hrvata, a naš se narod može pohvaliti još dvojicom svetaca, a to su sveti Leopold 
Mandić (proglašen svetim 1983. god.) i sveti Marko Križevčanin (proglašen svetim 
1995. god.). 

U ikonografiji se sveti Nikola Tavelić obično prikazuje u franjevačkom crnom 
habitu (kao konventualac), i to s izrazitom postrigom i sijedom dugom bradom, s 
križem u rukama, dok mu se na čelu i tijelu vide tragovi mučenja, a pored njega se 
najčešće prikazuje lomača, kao simbol koji podsjeća na koji je način završio 
ovozemaljski život. 

Sveti Nikola Tavelić zaštitnik je hrvatskoga naroda, a danas nam može biti 
veliki uzor u hrabrom naviještanju vjere nekršćanima, kada itekako moramo biti 
svjesni činjenice kako mnogi i mnogi kršćani diljem svijeta bivaju mučeni i ubijani od 
strane muslimanskih fundamentalista, te kako će sličnih mučeništava kakva su 
podnijeli sveti Nikola Tavelić i njegova subraća biti sve više. Važno je stoga 
nadahnjivati se na vjeri svetoga Nikole i slijediti njegov put, odnosno naviještati 
Istinu, bez obzira na okolnosti i bez obzira na težinu mogućih posljedica. 

 

Pomolimo se. 
Bože, ti si svetog Nikolu proslavio revnošću za širenje vjere i palmom 
mučeništva. Daj da po njegovu primjeru i zagovoru nadvladamo sve 

protivštine života i tvojom pomoću stignemo tebi koji si jedini život. Po Kristu, 
Gospodinu našem. Amen. 
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Uz 32. nedjelju kroz godinu A 

 (Mt 25,1-13) 
 

 
Isus nam daje priliku da prikupimo dovoljno ulja za svoje svjetiljke. 

Pa da u noći kada On bude odlučio doći - svi imamo dovoljno ulja za svoje 
svjetiljke. Zoveš nas da s upaljenim svjetiljkama znademo dočekati Tvoj 
dolazak. Darovao si nam svjetlo da i mi budemo svjetlo ovome svijetu. 
Umor života često nadvlada želju da neprestano bdijemo. Ono što tražiš, to 
je posjedovanje svjetla i svega onoga čime se svjetlo uzdržava da se ne ugasi. 
Svjetlo vjere može doći u pitanje ako se ne hrani u drugovanju s Tobom, 
ako se ne vrše djela ljubavi - jer je vjera bez djela mrtva. Neće Te znati 
dočekati s upaljenim svjetiljkama oni koji nisu znali budno i revno u životu 
otkrivati prostore za ostvarivanje djelotvorne ljubavi. 

 
Gospodine! Pozvao si me da budem svjetlo ovome svijetu. Nisam 
uvijek opravdao Tvoj poziv. Hvala Ti što se vrata Tvoje dvorane - 

Tvoga srca još nisu zatvorila. Još uvijek imam vremena ići nabaviti 
ulja. Molim Te neka nikoga na ovom svijetu Tvoj dolazak ne zateče 

bez kapi ulja u svjetiljci njegova srca. 
 
 

QQUUOO  VVAADDIISS   



RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 
  

   12.studenog  
nedjelja 

32. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8,00 
9,30 

11,00 

† Jelica Mandić 
GOLO BRDO: † Petar Gril 
Za župljane 

PO. 13.11. Stanislav Kostka 17,30 † Marko Pavliček 

UT. 14.11.         Nikola Tavelić 7,00 Za pokojne kaptolačke župnike 

SRI. 15.11. Albert Veliki 17,30  † Ruža i Pavo Subotić 

ČET. 16.11. Margareta 17,30 

† ob. Potpećan, Brekalo i Balen; Pridružene 
nakane: Na čast sv. Antunu; Na čast Duhu 
Svetom; U čast sv. Antunu 
 KLANJANJE 

PET. 17.11. Elizabeta Ugarska 17,30   † Kaja, Marko i Ante Matić 

SU. 18.11. 
Posveta bazilike 
sv. Petra i Pavla 

17,30 † Bilanović Luca 

19. studenog  
nedjelja 

32. NEDJELJA 
KROZ GODINU 

  8,00  
  9,30 
11,00 

 

† Marija i Đuro Vihodil i Rezi Blahut 
DOLJANOVCI: † Anka Čakalić 
Za župljane 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI: 
 

 CRKVU SPREMAJU U SUBOTU 18. studenog u 14 sati: Hana Novinc, Dolores Mijić, Ana 
Sadilek, Marica Perić i Kata Bošković.  HVALA ZA ODZIV 

 SLJEDEĆE NEDJELJE IZA MISE U 11 SATI BITI ĆE RODITELJSKI SASTANAK S 
RODITELJIMA OVOGODIŠNJIH PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA 

 SUTRA (PONEDJELJAK) U 18 SATI BITI ĆE SUSRET ČLANOVA ŽUPNOG PASTORALNOG 
VIJEĆA U ŽUPNOM STANU 

 BLIŽI SE KRAJ GODINE KADA JE I VRIJEME DA SE PODMIRE OBVEZE PREMA CRKVI I 
ŽUPI 

 Želim podsjetiti da župa duguje još 163.832,28 kn za obnovu krovišta crkve tvrtki 
„KOVAČIČEK“ iz Varaždina te da još dvije godine župa mora otplaćivati kredit koji je 
se digao za unutarnje uređenje župne kuće. Imajmo na umu sve ove troškove i 
pomozimo u njihovom vraćanju tj. otplaćivanju. 

 U ČETVRTAK U 9,00 SATI BITI ĆU NA RASPOLAGANJU U GOLOM BRDU U KAPELICI ZA 
PODMIRIVANJE LUKNA I OSTALIH CRKVENIH OBVEZA I DAROVA A U 16,00 SATI U 
ČEŠLJAKOVCIMA U KAPELICI 

 ŽUPNA KATEHEZA REDOVNO PREMA RASPOREDU 
 

SV. NIKOLA TAVELIĆ – misionar koji je obraćao bogumilske heretike i 
muslimane 

14. studenoga Crkva liturgijski časti svetoga Nikolu Tavelića, prvoga 
hrvatskoga sveca i zaštitnika hrvatskoga naroda, koji je zajedno s još trojicom svoje 
subraće podnio mučeničku smrt, jer je htio navijestiti istinu o Spasitelju svijeta 
muslimanskom stanovništvu u Jeruzalemu, ali je zbog svoje vjere bio sasječen 
mačevima i bačen na lomaču. 

Sveti Nikola Tavelić je rođen u plemićkoj hrvatskoj obitelji u Šibeniku oko 
1340. god., ali se prema nekim drugim izvorima kao mjesto rođenja spominje mjesto 
Velim, između Šibenika i Benkovca. Nakon što je stupio u franjevački red, ubrzo je s 
drugom subraćom iz raznih franjevačkih provincija poslan u Bosnu, gdje je svoju 
propovjedničku veličinu pokazao obraćajući mnoge koji su u tim vremenima velike 
krize vjere prelazili na krivovjerje. Bilo je to naime vrijeme cvjetanja sekte bosanskih 
krstjana, bogumilskog učenja koje se proširilo velikim dijelom Europe i bitno 
ugrožavalo pravovjerno učenje Katoličke Crkve. 

Proveo je ondje 12 godina, a potom je 1384. god. poslan u Svetu Zemlju, 
zajedno s dvojicom subraće iz Francuske: fra Deodatom iz Ruticinija i fra Petrom iz 
Narbonne, te s jednim Talijanom – fra Stjepanom iz Cunea. Sva četvorica će u Svetoj 
Zemlji podijeliti istu mučeničku sudbinu. 

Sveti se Nikola nastanio u samostanu na brdu Sionu, gdje je učio arapski jezik i 
pripremao se za misionarsku službu, a potom je propovijedao u Jeruzalemu 
uvjeravajući muslimansko stanovništvo u posebnu snagu i ljepotu evanđeoske poruke 
– jedine prave Istine koja svjedoči o Presvetom Trojstvu i neizrecivoj ljubavi Oca koji 
je darovao ljudskom rodu svoga Jedinorođenca i tako nas otkupio od grijeha i 
omogućio nam vječnu nadu. Ubrzo je sveti Nikola zajedno sa svojom subraćom 
odlučio poći pred jeruzalemskog kadiju, kako bi ga oni uvjerili u ispravnost kršćanske 
vjere, ali se na to kadija razljutio i najavio da će ih svu četvoricu dati pogubiti ukoliko 
se odmah ne odreknu kršćanstva. Kako su oni ostali postojani u svojoj vjeri i nipošto 
se nisu htjeli odreći one Istine za koju je Spasitelj svijeta dao svoj život, kadija ih je 
osudio na smrt,  


