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Godina: II. 
Broj: 80 

Izlazi svake nedjelje 

29. ožujak, 2020. 

V. Korizmena  
nedjelja 

Listić izdaje: Župni ured, Trg S. Radića 3. 10 413 Kravarsko 

Odgovorna osoba: vlč. Siniša Blatarić, upr. župe 

Telefon u župnom uredu: 01 6237 337 

Facebook: Župa  Uzvišenja Svetoga Križa Kravarsko 

email: svetikriz.kravarsko@gmail.com 

IBAN : HR 4523400091110537384 

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA  
Svakog radnog dana od: 8.30 – 10.00 sati.  

Blagdanima i nedjeljom Župni ured ne radi. 
Za hitne slučajeve možete nazvati na: 098/ 197 2880 

 Siniša Blatarić, upr. župe 

DUHOVNA NOTA. 

Bog je sve stvorio za ljude. Jer čovjek je “jedino 
stvorenje što ga je Bog stvorio radi njega samo-
ga”, stvorio ga je da bude blažen. To se zbiva 
kada on Boga upozna, uzljubi ga, služi mu i živi 
u zahvalnosti prema svojemu Stvoritelju. 
Zahvalnost je prepoznata ljubav. Tko je zahvalan, u slobodi se okreće prema 
iskonu dobra i ulazi u novi, dublji odnos s njim. Bog hoće da upoznamo njego-
vu ljubav i da već sada živimo sav svoj život u povezanosti s njim. Ta poveza-
nost traje vječno. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

59. Zašto je Bog stvorio 
ljude? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 11,3– 45 

Ez 37,12-14 

Ps; 130,1-8 

Rim 8,8-11 

                      Prijateljstvo i zajedništvo kao put rasta u vjeri 
  

    U vremenu kada smo pozvani, molitvom, pokorom i dobrim djelima obnoviti svoju vjeru pro-
življamo veliku kušnju vjere i pouzdanja u Boga, poslušnosti biskupima i vodstvu Crkve. Do ju-
čer nezamislivo postala je stvarnost. Vjernici nemaju mogućnost slaviti svetu misu, pričestiti se, 
ispovijediti, okupljati se. 
Naime od petka 20. ožujka prema Odredbi biskupa Hrvatske biskupske konferencije svećenici 
slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hr-
vatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi i potiču neka vjer-
nici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim 
sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i 
drugih elektroničkih sredstava. 
    Ova situacija bez svetih misa i fizičkog zajedništva vjernika svima teško pada ali s ljubavlju, 
poniznošću i vjerničkom odanošću prihvatimo odluke naših biskupa. Sad je vrijeme da izvadimo 
iz svojih "duhovnih posuda" sve što smo tijekom godina skupljali. U svojim obiteljima molimo 
krunicu, čitajmo Bibliju, čitajmo duhovno štivo, izmolimo križni put u obitelji...i ne bojmo se.. 
Bog nas ne kažnjava jer naš Bog je ljubav.  Iskoristimo ovo vrijeme kada je sve utihnulo da osluš-
kujemo glas Božji. 
    Isusov povijesni hod ovom zemljom koji pratimo u evanđeoskim izvještajma u korizmi pribli-
žava se kraju i Isus priprema svoje učenike na događaj Velikog petka, ali i događaj uskrsnuća. 
Lazarovo uskrsnuće, o kojem ćemo čuti na 5 korizmenu nedjelju, postaje znakom Isusovog bo-
žanskog očitovanja kako bi njegovi učenici došli do vjere, kako bi se pripremili na Isusovu muku, 
smrt. Čitajući ovaj izvještaj zaustavila sam se na možda ne baš očitoj stvarnosti prijateljstva i za-
jedništva koje učenike, Lazarove sestre i prijatelje dovodi do vjere u Isusa. Boraveći s Isusom, 
slušajući ga, slijedeći njegov put, njegujući zajedništvo i prijateljstvo svi su oni došli do vjere. 
Prijatelji prenose molbu sestara Isusu da dođe spasiti Lazara, oni odvaljuju kamen s groba kako bi 
Njegova riječ doprla do mrtvog Lazara, oni su mu oslobodili lice, ruke i noge od povoja. Prijatelj-
stvo i zajedništvo postaje put rasta u vjeri. 
       Možda ovo vrijeme koje nam uskraćuje fizički boraviti zajedno ponovno u nama probudi če-
žnju za pravim odnosima, čežnju za bližnjim i čežnju za Bogom. Možda smo pali u neku ravno-
dušnost, rutinu u svojoj vjeri, stoga je ovo vrijeme da razvijemo čežnju za Riječju, svojom zajed-
nicom, euharistijom. 
   



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas koncila i ostali katolički tisak 

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gospodinu: Barbara Sovina r. Kom-
pes; *30.04.1929. - †21.03.2020. iz G. Vukojevca  

 ŽUPNI CARITAS - kroz  korizmeno vrijeme prikuplja prehrambene namjernice i higijen-
ske potrepštine., koje možete donijeti u crkvu ili predati nekome od volontera Caritasa 

 4.04. – župno godišnje klanjanje - Presveti Oltarski sakrament bit će izložen od 8.00 do 
17.00 sati. Tko želi taj dan biti po pola sata pred Presvetim, neka se upiše na listu koja će 
biti stavljena u crkvi. Posvetimo to naše župno klanjanje za prestanak širenja pandemije  ko-
rona virusa u našoj Domovini i svijetu. 

 U nedjelju na Cvjetnicu bit će blagoslovljene maslinove grančice -  tko želi moći će ih 
uzeti u crkvi. 

 Sve misne nakane koje su upisane, osim nedjelje bit će odslužene, po već redovitom raspo-
redu. Također ako netko želi upisat za služenje kumulativne mise subotom, može to učiniti 
putem telefona. 

 U nedjelju će biti služena samo jedna sveta misa u župnoj crkvi u 9.30 sati, dok se po filija-
lama do daljnjega ukidaju. Svi ostali vjernici svetu misu mogu pratiti putem televizije ili ra-
dio postaja. Laudato tv svaki dan u 7.00 i 18.30 sati, Hrvatski katolički radio svaki dan u 
7.00 sati. 

 Ako će te kroz ovo vrijeme trebati bilo kakvu drugu duhovnu pomoć ili savjet, stojim na ra-
spolaganju, te možete nazvati na broj telefona ili mobitela: 01 6237 337. 098 197 2880. 

 Također ako netko će se naći u samoizolaciji, te starije osobe koje nema tko posjetiti, za bilo 
kakvu pomoć neka se obrate župnom Caritasu, na broj 098 609506 ili 099 436 2588 

 O svim daljnjim informacijama bit ćete pravovremeno obaviješteni, bilo putem medija ili 
preko članova župnog pastoralnog vijeća. 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: travanj i svibanj 
 

RASPORED KATEHEZA 

PRVOPRIČESNICI  
DO DALJNJEGA NEMAJU 

KRIZMANICI  
DA DALJNJEGA NEMAJU 

Zahvaljujemo se svima koji svojim novčanim donacijama potpomažu djelovanju župe na 
duhovnom i materijalnom području. Svoje novčane donacije možete uplatiti i na račun žu-
pe Uzvišenja Svetoga Križa Kravarsko s naznakom DAR ZA CRKVU.  
                                         PBZ IBAN : HR 4523400091110537384 



             Svete mise kroz tjedan 

 

Dan Nakane 

NEDJELJA 

29. OŽUJAK, 
2020. 

V. KORIZ-
MENA NE-
DJELJA 

 

  

 

9.30 

 

KRAVARSKO -  PRO POPULO 

 

 
  

PONEDJELJAK 

30. ožujak, 2020. 
Kvirin Rimski 18.00 +  Barica Skrbin, god. 

UTORAK 

31. ožujak, 2020. 
Benjamin 7.45 +  Mirko Hrvojić 

SRIJEDA 

1. travanj, 2020. 
Hugo 7.45 +  na nakanu 

 ČETVRTAK 

2. travanj, 2020. 
Sv. Franjo Pa-
ulski 18.00  + na nakanu 

PETAK 

3..travanj, 2020. 
Rikard 18.00 + Danica i Alojz Kolarec 

SUBOTA 

4.travanj, 2020. 

BLAGDAN 

ŽUPNO KLA-
NJANJE 

7.45 KUMULATIVNA 

8.00 

17.00 
Bit će izloženo Presveto za klanjanje 

NEDJELJA 

5. travanj, 
2020. 

 Nedjelja 
Muke Gos-
podnje 

Cvjetnica 

 

  

9.30 KRAVARSKO -  PRO POPULO 

  

  

 

Do daljnjega svete mise su bez prisut-
nosti vjerničkog naroda.  


