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Godina: II. 
Broj: 88 

Izlazi svake nedjelje 

24. svibanj, 2020. 

VII. 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. 

Crkva vjeruje da su muškarac i žena, po redu stvara-
nja i po svojoj potrebi upotpunjenja i međusobnih od-
nosa, upućeni na to da mogu djeci podariti život. stoga 
Crkva ne može prihvatiti homoseksualne prakse kao 
nešto dobro. Kršćani su međutim dužni poštovati i lju-
biti sve ljude, bez obzira na njihovo seksualno usmjerenje, jer je Bogu do njih 
stalo i jer ih on ljubi. 

Nema čovjeka na zemlji koji ne potječe od veze oca i majke. stoga je za neke homo-
seksualno usmjerene ljude bolno iskustvo osjećaj da ih drugi spol erotski ne privlači 
te da ne mogu ostvariti tjelesnu plodnost, kako odgovara ljudskoj naravi i božanskom 
redu stvaranja. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

65. Što je s ljudima 
koji se osjećaju ho-
moseksualcima? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 17,1–11a 

Dj 1,12–14 

Ps; 27, 1-4.7-8a 

1Pt 4,13-16 

                                                Govoriti istim jezikom 

  

         Prošlog smo tjedna promišljali o medijima i njihovoj ulozi u suvremenom društvu. Zaključi-
li smo kako mogu biti korišteni za dobro ili zlo, te se podsjetili kako su nas mediji posljednjih 
mjeseci zbližili, organizirali i omogućili nam da smo informirani, da zaštitimo sebe i druge. Osim 
toga primijetili smo kako je i vjerski sadržaj pronašao svoje mjesto u medijima kako bi mediji od-
govorili na potrebe vjernika. Kao da smo na trenutak, u vrijeme najveće neizvjesnosti izazvane 
ugrozom pandemije corona virusa, svi govorili istim jezikom. 
Upravo taj govor, odnosno razumijevanje različitih jezika, čudo je svetkovine Duhova koju slavi-
mo kao rođendan Crkve. Apostoli su govorili zahvaćeni Duhom Božjim i u tom čudu ne radi se o 
suvremenom poznavanju stranih jezika, nego o čudu razumijevanja govora Duha Božjega. Djela 
apostolska govore o tome: "Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, ka-
ko im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda 
pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim 
jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa 
kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?" (Dj 2, 4-8) 
            Mogli bismo reći da se Duh Božji po apostolima tada, i po svojoj Crkvi od tada,  koristi 
univerzalnim jezikom ljubavi. Teološka definicija Boga Duha Svetoga glasi kako je on ljubav 
Oca i Sina. Duh Sveti proizlazi iz odnosa ljubavi između Oca i Sina, On jest ljubav Oca prema 
Sinu i Sina prema Ocu, te samim time što nam je poslao svoju Ljubav, da nas posveti svojom mi-
lošću, Bog pokazuje ljudskom rodu svoju beskrajnu ljubav. 
Teško je danas u suvremenom društvu, u kaosu vrednota, stavova i mišljenja, promišljati o pojmu 
ljubavi kao pokretačkoj snazi čovjeka pojedinca i čitavog čovječanstva, kako bismo analogijom 
mogli barem u sjeni, kao u ogledalu, naslućivati kolika je i kakva sila Božje Ljubavi stvorila i ot-
kupila svijet i čovjeka. Potrebno je othrvati se mentalitetu cijene, materijalne koristi i opipljive 
mjerljive vrijednosti. 
        Možemo pokušati malim koracima jer tko to među nama ne razumije jezik ljubavi koji pro-
govara brigom za druge, zauzetošću za nemoćne i siromašne, otvorenošću i poštovanjem prema 
drugome bez obzira na sve razlike koje nas mogu razjedinjavati? Ovakvim jezikom Crkva već 
dvije tisuće godina uspijeva povezivati i osvajati svijet, stvarati zajednicu i zajedništvo onih koji 
vjeruju u Isusa Krista. Možda se to ne vidi uvijek u našim medijima, ali je to živo iskustvo  naših 
vjerničkih zajednica.  
 



 

 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. Obilježava 5 go-
dina od početka kako djeluje prezidij u župi. 

 Devetnica Duhu Svetom pola sata prije svete mise. 

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

 30.05. - Duhovsko bdijenje - župna crkva u 18.30 sati. 

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

rati 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 na-

čin da prvi koji ulazi zauzima najudaljenije mjesto u crkvi ili drugoj molitve-
noj prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak među sudionicima 
treba biti najmanje 2 metra kod ulaženja i kretanja crkvom ili drugim molitve-
nim prostorom. 

Prethodno mjerenje temperature. Prije odlaska na okupljanje u zatvorenom 
prostoru, svim sudionicima se preporučuje da izmjere kod kuće tjelesnu tem-
peraturu. Ako je tjelesna temperature viša od 37,2 °C osoba treba odgoditi su-
djelovanje u okupljanjima. 

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

 Upisuju se misne nakane za mjesec: lipanj i srpanj 
 

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 

24. SVIBANJ, 
2020. 

      VII.         
USKRSNA 
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 

PONEDJELJAK 

25. svibanj, 2020. 
Sv. Beda Časni 19.00 +  Zvonimir Horvat 

UTORAK 

26. svibanj, 2020. 
Sv. Filip Neri 19.00 +  Josip Ceković, god. 

SRIJEDA 

27. svibanj, 2020. 
Sv. Augustin 
Kenterberijski 19.00 +  Ivan i Marija Šaban 

 ČETVRTAK 

28. svibanj, 2020. 
German 19.00 

 + na jednu nakanu 

- klanjanje nakon sv. mise 

PETAK 

29..svibanj, 2020. 
Maksim 19.00 + Veronika i Franjo Tkalec, god. i Josip Tkalec 

SUBOTA 

30.svibanj, 2020. 
Ivana Arška 

11:00 krštenje 

19.00 
KUMOLATIVNA  
- DUHOVSKO BDJENJE - 18:30 sati 

NEDJELJA 

31. svibanj, 
2020. 

 Nedjelja 
Pedestenice 

DUHOVI 

 

8.00 

D. HRUŠEVEC - Franjo i Stjepan Šepek, iz ob. Lukinić, 
Stjepan Žužić i iz ob. Sokol. 
Stjepan Tonković, ob. Tonković i Fabac 

9.30 

ŠILJAKOVINA - Alen Krupski god., Franjo Šimunović 
god., iz ob. Šimunović. 
Božica Lazar, Marija pale, Darko Grzilo, Dragica Sedlar, iz 
ob. Ruža Križančić i ob. Krupski 
V. BUNA -  na jednu nakanu 

  

 11.00 

KRAVARSKO -  PRO POPULO 

KOZJAČA 


