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Godina: II. 
Broj: 83 

Izlazi svake nedjelje 

19. travanj, 2020. 

II. Uskrsna 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. 

Isus Krist je jedincat jer nam očituje ne samo is-
tivnsku Božju bit, nego i pravi ideal čovjeka. 
Isus je bio više od idealnog čovjeka. Čak su i naizgled 
idealni ljudi grješnici. stoga ni jedan čovjek ne može biti 
mjera čovještva. Međutim, Isus je bez ikakva grijeha. Što 
znači biti čovcjekom i što čovjeka u najpotpunijem smislu riječi čini beskrajno vrijed-
nim ljubavi, spoznajemo u Isusu Kristu koji je “u svemu bio podložan kušnji kao i 
mi, osim u grijehu.” Isus, Sin Božji, potpuni je i pravi čovjek. U njemu spoznajemo 
kakve je ljude Bog htio. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

60. Zašto je Isus naj-
veći uzor u svijetu?  



 

Nedjeljna misao 

Iv 20,19–31 

Dj 2,42-47 

Ps; 118, 2-4.13-15.22-24 

1Pt 1,3-9 

                               Svrha vjere – spasenje duša 

Na svetkovinu Uskrsa razmišljali smo o znaku praznoga groba čije su značenje apostoli otkrivali 
u događajima i susretima s uskrslim Isusom. Tako ćemo ove nedjelje razmatrati događaj susreta 
Uskrsloga i apostola Tome. 
Ponekad  mi se čini da je apostolu Tomi nepravedno dodan pridjev „nevjerni“. Zajednica apostola 
koja zatvorena u kući uvjerava Tomu: „Vidjeli smo Gospodina!“ prije tjedan dana, ne može uvje-
riti Tomu da je Isus uskrsnuo. Naime, vjerojatno je svaki od njih još uvijek u srcu gajio sumnju 
pitajući se jesu li dobro vidjeli, je li to zaista bio Gospodin. Tomi govore da je Gospodin živ, da 
je uskrsnuo, a ništa se u njihovim životima još nije promijenilo, i dalje se boje i skrivaju iza zat-
vorenih vrata. 
Dok Tomu nazivamo „nevjernim“ trebali bismo preispitati svoju vjeru. Vjerujem li ja u Isusovo 
uskrsnuće tako da ta vjera mijenja moj život, moju svakodnevicu, moje odnose. Ako ne, koliko 
onda moja čestitka „Sretan Uskrs“ ima smisla? Trebala bih onda stati uz Tomu i pružiti ruku za 
Gospodinom, nadajuć se da će me Gospodin obdariti milošću vjere. Vjere koja će otvoriti vrata, 
koja će ići ususret životu u spoznaji da je naš krajnji i jedini cilj spasenje duša. 
Odjeknut će tada našom dušom i životom riječi apostola Petra: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospo-
dina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrt-
vih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na 
nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje“ 1Pt 1, 3-5a) 
Nedjelju nakon Uskrsa slavimo i Nedjelju Božjeg milosrđa. Isus, Kralj milosrđa, objavio je sestri 
Faustini Kowalskoj (1905-1938) svoju želju da se u Crkvi uspostavi ovaj blagdan. Papa Ivan Pa-
vao II., 30. travnja 2000. godine, proglasio je sestru Faustinu svetom, a nedjelju nakon Uskrsa 
Nedjeljom Božjeg milosrđa. 
U Dnevniku sv. Faustine čitamo kako Isus govori sv. Faustini: “Piši da sam prema grešnicima da-
režljiviji nego prema pravednicima. Za njih sam došao na zemlju… poradi njih sam prolio Krv. 
Ne trebaju se bojati približiti mi se. Njima je najpotrebnije moje milosrđe…Prije nego dođem kao 
pravedan sudac, otvorit ću širom vrata svojega milosrđa. Tko pak ne želi proći kroz vrata milosr-
đa, morat će proći kroz vrata pravde.” 

Teško da bi se bilo tko od nas usudio prizvati Božju pravednost u trenutku našeg susreta s Uskrs-
lim Gospodinom oči u oči. Ja osobno, više bih voljela susret s milosrdnim Isusom. A vjerujem da 
i svi Vi, poštovani čitatelji, u svojoj blizini više volite milosrdne ljude nego one pravedne. E pa 
takvi, milosrdni, po uzoru na našeg Gospodina, moramo biti i mi vjernici svjesni kako se i po na-
šem propovijedanju i svjedočenju naši bližnji mogu približiti Gospodinu i spasiti svoje duše.  



 

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

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gospodinu: 
Stjepan Buković; *29.03.1937. - †14.04.2020. iz Šiljakovine.  

 Slavlja svete prve pričesti i svete potvrde - obavještavam da 
se sva ta slavlja odgađaju za novi datum, koji će biti određen 
kada završi epidemija korona virusa. 
Vrijeme koje je pred nama i boravak školske djece kod kuće 
omogućuje , roditeljima, djedovima i bakama da poukom vjer-
skih sadržaja pomognu svojoj djeci i unucima. Time ne samo da 
im neće biti uskraćeno poznavanje potrebnoga gradiva, nego se 
ono može produbiti i nadopuniti. 

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

 Ako će te kroz ovo vrijeme trebati bilo kakvu drugu duhovnu 
pomoć ili savjet, stojim na raspolaganju, 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 žu-
pnom Caritasu, na broj 098 609506 ili 099 436 2588 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: travanj i svibanj 
 

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 

19. TRAVANJ, 
2020. 

 II. Uskrsna 
nedjelja, Bi-
jela nedjelja 

Posveta žu-
pne crkve 

  

 

9.30 

 

KRAVARSKO -  PRO POPULO 

 

 
  

PONEDJELJAK 

20. travanj, 2020. 
Agneta 19.00 +  za sve zdravstvene djelatnike i pomoćno osoblje 

UTORAK 

21. travanj, 2020. 
Sv. Anzelmo 19.00 +  za sretan porod 

SRIJEDA 

22. travanj, 2020. 
Soter  7.45 +  Barbara i Josip Vukašinec, Ivan Jerleković 

 ČETVRTAK 

23. travanj, 2020. 
Sv. Juraj 19.00  + Franjo Krulc, god. Barbara i Silvije Krulc 

PETAK 

24..travanj, 2020. 
Sv. Fidelis iz 
Singmaringena 

7.45 + na jednu nakanu 

SUBOTA 

25.travanj, 2020. 

BLAGDAN 

Sv. Marko evđ, 

7.45 KUMOLATIVNA  

  

NEDJELJA 

26. travanj, 
2020. 

 III. Uskrs-
na nedjelja, 
Bijela ned-
jelja 

 

  

9.30 KRAVARSKO -  PRO POPULO 

  

  

 

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


