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Godina: II. 
Broj: 87 

Izlazi svake nedjelje 

17. svibanj, 2020. 

VI. 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 

Web: https://zupa-kravarsko.eu/  
email: svetikriz.kravarsko@gmail.com 

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 

DUHOVNA NOTA. 

Bog, koji je ljubav i praslika zajedništva, čovjeka je 
stvorio kao muškarca i ženu da zajedno budu slika 
njegova bića. 

Bog je čovjeka tako stvorio da bude muškarac ili žena te 
da teži za ispunjenjem i jedinstvom u susretu s drugim 
spolom. Muškarci i žene potpuno su istog dostojanstva, ali u stvaralačkom ostvarenju 
svojega “biti muškarac” i “biti žena” očituju različite vidove Božje savršenosti. Bog 
nije ni muškarac ni žena, ali pokazuje očinske i majčinske osobine. U ljubavi muška-
raca i žene, posebno u bračnom zajedništvu, u kojem muškarac i žena postaju “jedno 
tijelo”, može se pojmiti nešto od sreće zajedništva s Bogom, u kojem čovjek nalazi 
svoju konačnu puninu. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

64. Kako to da je Bog 
stvorio čovjeka kao 
muško i žensko? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 14,15–21 

Dj 8,5– 8.14-17 

Ps; 66, 1-3a.4-7a.16.20 

1Pt 3,15-18 

                                        Blago i s poštovanjem 

  

          Jedna od najljepših definicija kršćanske vjere jest ona koju nam daje apostol Petar u svojoj 
prvoj poslanici, a koju ćemo čuti slijedeće nedjelje. Naime, Petar tražeći od prvih kršćana svjedo-
čanstvo vjere govori: „budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazlože-
nje nade koja je u vama” (1 Pt 3, 15). Prema Petru, ono što razlikuje vjernika od nevjernika jest 
nada koja je u njemu. Kršćanin jest čovjek nade, čovjek koji će svojim stavom i optimizmom iza-
zivati svoje bližnje da traže razloge njegovog optimizma. Nada je uvijek okrenuta budućnosti, 
ona uvijek iščekuje, raduje se dobru, pronalazi načina da u tamu svakodnevice ulazi i svjetlo. A 
takvi ljudi će upravo u današnjem svijetu i društvenoj situaciji biti izazov drugima. Vjernika ne 
zaobilaze nevolje današnjeg svijeta kao što su siromaštvo, nezaposlenost, bolest, smrt… On te 
nedaće živi jednom drugačijom perspektivom koja dolazi iz njegove vjere. 
U tom smislu govorimo o nadi kao teološkoj krepost koja je usmjerena iščekivanju vječnih doba-
ra koja nam je Bog obećao u Isusu Kristu i On jest jedini i pravi temelj kršćanske nade. Petar po-
ziva vjernike da usred svijeta koji se opire Bogu ustraju u vjernosti Isusu Kristu u svom srcu, 
„Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim” (1 Pt 3, 15), ali i u izvanjskom svjedoče-
nju. To svjedočenje i izlaženje prema onima koji su drugačijeg uvjerenja  mora biti „blago i s po-
štovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu pos-
tiđeni za što vas potvaraju.“ (1 Pt 3, 16) 
Ovim riječima Petar pred vjernike stavlja veliki zadatak. Ne samo da moramo svjedočiti svoju 
vjeru riječima nego je moramo živjeti „dobre savjesti“ kako bi naša djela bila u skladu s onim što 
ispovijedamo, kako bismo bili vjerodostojni u svom svjedočenju i životu. Takav život u vjeri i 
nadi učinit će nas spremnima da se prema svima, pa i svojim neprijateljima, odnosimo blago i s 
poštovanjem. Ima li za nas vjernike većeg izazova od ovog? 

       U tom izazovu ljubavi prema Bogu i bližnjemu, pa i prema neprijateljima vjere i Crkve, vjer-
nici nisu ostavljeni sami. Isus nam obećaje pomoćnika, Branitelja, Duha Istine, koji će biti s nama 
zauvijek. On će nam pomoći. Po njemu je Isus trajno prisutan među nama, ostvarujući svoje obe-
ćanje da nećemo ostati siročad. U snazi Duha svetoga moći ćemo odgovoriti na Isusov zahtjev 
„Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.“ (Iv 14, 15) Ljubav kršćana prema Isusu imat će za 
direktnu posljedicu čuvanje njegovih zapovijedi i to ne samo onih deset. Isusove zapovijedi su i 
ljubav, milosrđe, oprost, prihvaćanje životnih križeva, slušanje Božje riječi, naviještanje evanđe-
lja, briga za dušu i vječno spasenje pa i po cijenu nerazumijevanja, briga za bližnje, potrebite, pri-
rodu…blago i s poštovanjem.  



 

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

 MZ Sveti Križ - četvrtak u 20.00 sati. 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 18.00 sati 

 Svibanjske pobožnosti pola sata prije svete mise. 

 Mogućnost za sakrament ispovijedi svakim radnim danom pola sata prije 
svete mise (u sakristiji) ili po dogovoru.   

 22.05. PETAK - sastanak za roditelje prvopričesnika. 19.30 sati u župnoj crkvi. 

 23.05. SUBOTA - sastanak za krizmanike i roditelje krizmanika. 19.30 sati u žup-
noj crkvi. 

 Molimo vas da se i dalje pridržavate propisanih mjera: 
Higijena ruku. Pri ulasku i izlasku u crkvu ili kapelu vjernici trebaju dezinficirati 

ruke. 
Maske za lice. Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom 

boravka u zatvorenom prostoru.  
Redoslijed ulaska i izlaska. Predlaže se da vjernici ulaze jedan po jedan na način 

da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u crkvi ili drugoj molitvenoj pros-
toriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak među sudionicima treba biti 
najmanje 2 metra kod ulaženja i kretanja crkvom ili drugim molitvenim prosto-
rom. 

Prethodno mjerenje temperature. Prije odlaska na okupljanje u zatvorenom pros-
toru, svim sudionicima se preporučuje da izmjere kod kuće tjelesnu temperaturu. 
Ako je tjelesna temperature viša od 37,2 °C osoba treba odgoditi sudjelovanje u 
okupljanjima. 

Izbjegavanje dodirivanja predmeta i površina poput rukohvata, klupa i sl. 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: svibanj i lipanj. 
 

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 

17. SVIBANJ, 
2020. 

      VI.         
USKRSNA 
NEDJELJA 

 

8.00 

D. HRUŠEVEC - Franjo Šebek, ob. Šebek, Stjepan Sokol, 
ob. Sokol i ob. Pilković, Ivan Filiković 

Ana, Stjepan Ilijević, ob. Ilijević, Barbara i Nikola Sokol, 
Katraina i Franjo Sokol 

 

9.30 

 

ŠILJAKOVINA - Zlata i Stjepan Gašparac, ob. Mario Bre-
bić i Juraj, 
Ivan i Bara Kordić, Ivan Kompes 

V. BUNA - Stjepan paturica, god. Ruža sever i iz ob. Poturi-
ca i Vukašinec. 

 

11.00 

 

KRAVARSKO -  PRO POPULO 

KOZJAČA 

PONEDJELJAK 

18. svibanj, 2020. 
SV. Ivan I., 
papa 

19.00 +  zahvalnica 

UTORAK 

19. svibanj, 2020. 
Urban 19.00 +  za duše u čistilištu 

SRIJEDA 

20. svibanj, 2020. 
Sv. Berdandin 
Sijenski 19.00 +  Ana Domitrović, god. 

 ČETVRTAK 

21. svibanj, 2020. 

SVETKOVI-
NA 

Uzašašće Gos-
podnje 

19.00 

 + Mirko Šestak 

- klanjanje nakon sv. mise 

PETAK 

22..svibanj, 2020. 
Sv. Rita iz Ca-
scie 

19.00 

+ Slavko Hrvojić 

 Početak devetnice Duhu Svetom 

SUBOTA 

23.svibanj, 2020. 
Deziderije 

19.00 KUMOLATIVNA  

  

NEDJELJA 

24. svibanj, 
2020. 

 VII. Uskrs-
na nedjelja 

Dan medija 

8.00 KOZJAČA 

9.30 

ŠILJAKOVINA - Katarina Rak, Franjo Zlodi i za zdravlje 
osobe 

V. BUNA -  Ana  i Franjo Kovačić, iz ob. Kovačić, Klasnić i 
Stanić 

  

 11.00 

KRAVARSKO -  PRO POPULO 

D. HRUŠEVEC -  Marija i Stjepan Rak, Mario i Slavko Ša-
bjan, Boris Skrlin. 
Bara i Slavko Brajković, ob. Brajković, Tonković i Zgurić 


