
Godina: III. 
Broj: 119 

Izlazi svake nedjelje 

27. prosinac, 2020. 

I. nedjelja po Božiću 

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

Odgovorna osoba: vlč. Siniša Blatar ić, upr . župe 

Telefon u župnom uredu: 01 6237 337 

Facebook: Župa  Uzvišenja Svetoga Križa Kravarsko 

Web: https://zupa-svkriz-kravarsko.hr/   
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 

 Siniša Blatarić, upr. župe 

DUHOVNA NOTA. 

Otac je htio božansku slavu svojega Sina objaviti 
već za njegova zemaljskoga života. Kristovo je 
preobraženje trebalo učenicima kasnije pomoći da 
razumiju njegovu smrt i uskrsnuće. 
Tri evanđelista izvješćuju kako je Isus na vrhu jedne gore pred svojim učenici-
ma počeo svijetliti („preobrazio se“). Glas nebeskog Oca Isusa naziva 
„ljubljeni Sin“, kojeg treba slušati. Petar želi „sagraditi tri sjenice“ i taj trenutak 
zadržati. Isus je pak na putu prema svojoj muci. Ovo viđenje slave imalo je za 
cilj ojačati njegove učenike. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

93.  Zašto se Krist 
preobrazio na gori 
Tabor? 



 

Nedjeljna misao 

Lk 2,22–40 

Post 15,1-6; 21,1-3 

Ps; 105,1-6.8-9 

Heb 11,8.11-12.17-19 

           OBITELJ - DOMAĆA CRKVA 

Krist se htjede roditi i odrasti u krilu svete obitelji Josipa i Marije. Crkva nije drugo nego „Božja 
obitelj“. Od početka jezgru su Crkve često činili oni koji postadoše vjernici zajedno sa cijelom 
svojom obitelji. Kad bi se obraćali, željeli bi da im sva obitelj bude spašena. Postavši vjerničke te 
obitelji bijahu mali otoci kršćanskog života usred nevjernoga svijeta. 
U naše doba, u svijetu koji je često tuđ ili čak prema vjeri neprijateljski, od osnovne je važnosti 
da vjerničke obitelji budu ognjišta žive i ižarajuće vjere. Stoga je Drugi vatikanski sabor, služeći 
se drevnim izrazom nazvao obitelj „Ecclesia domestica – Domaća Crkva“ (KKC 1655, 1656) 
Svjedoci smo kako je u ovo naše doba kao nikada do sada, ugroženo obiteljsko ognjište, želi se 
razrušiti i uništiti kršćansku vjerničku obitelj. Želi se obezvrijediti zdravi temelji domaće Crkve.  
Crkva je to prepoznala, te je stoga papa Franjo 2014. godine sazvao izvanrednu biskupsku sinodu 
o obitelji. Nakon sinode izdana je apostolska pobudnica Radost ljubavi, namijenjena posebno kr-
šćanskim obiteljima, ali i budućim supružnicima. Izdvojit ću ovom prilikom nekoliko tekstova iz 
te pobudnice. „Dobrobit obitelji presudna je za budućnost svijeta i Crkve. Izrađene su nebrojne 
studije o braku i obitelji, o njihovim sadašnjim problemima i izazovima… Treba uzeti u obzir sve 
veću opasnost pretjeranog individualizma, koji izobličuje obiteljske veze i u konačnici promatra 
svakog člana obitelji kao jedan otok, što ima za posljedicu da, u određenim slučajevima, prevla-
dava poimanje pojedinca kao osobe koja izgrađuje sama sebe prema vlastitim željama koje se 
shvaćaju kao neka apsolutnost. Napetosti što ih stvara pretjerana individualistička kultura posje-
dovanja i užitka dovode do netrpeljivosti i nasilništva u obitelji. Kršćanska obitelj svoju snagu i 
zajedništvo crpi isključivo iz svakodnevnog odnosa prema Bogu. Vjera i vjerske prakse ukoliko u 
obitelji oslabe može lako doći do pomanjkanja ljubavi i međusobnog povjerenja kod bračnih dru-
gova i njihove djece. Obitelj se danas suočava sa nekoliko izazova koje utječu na harmoniju živo-
ta. Prije svega u mnogim slučajevima roditelji dolaze kući iscrpljeni i bez volje za razgovorom, u 
mnogim je obiteljima zamro običaj zajedničke molitve i objeda. Postoje obilje zabava, uključuju-
ći ovisnost o televiziji, internetu. To roditeljima otežava prenositi vjeru svojoj djeci. Djeca se zat-
varaju u svoj virtualni svijet, a roditelji opet u svijet poslovne karijere.  Ne samo u ove božićne 
dane, nego i kroz sve dane svog života gledajmo uzornost  „saveza ljubavi i vjernosti, od kojega 
živi Sveta obitelj, rasvjetljuje načelo koje oblikuje svaku obitelj te ju osposobljuje za hrvanje sa 
životnim i povijesnim zgodama i nezgodama. Na tom temelju sve obitelji, pa i u slabosti, mogu 
biti svjetlo u mraku svijeta. To nam pomaže da razumijemo obiteljski način života. Blaženi papa 
Pavao VI., istaknuo je kako nas Nazaret treba ,podsjeti što je obitelj, što zajedništvo ljubavi, što 
njezina ozbiljna, jednostavna ljepota i sveti, nepovrjedivi značaj; neka nam pokaže kako je sladak 
i nezamjenjiv odgoj u obitelji te nas pouči njezinoj naravnoj svrsi u društvenom poretku,.“ 



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas koncila i ostali katoli-
čki tisak 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 18.00 sati 

  Katolički kalendari za 2021. godinu - mogu se kupiti u sakristiji. 

 BLAGOSLOV OBITELJI - prilikom posjeta svećenika u vrijeme blago-
slova obitelji mole se ukućani da svećenika dočekaju ispred kuće, u pre-
dvorju ili hodniku, da obavezno nose maske za lice. Svećenik se neće  
dugo zadržavati, već će se zajedno sa članovima obitelji pomoliti i zaz-
vati na njih Božji blagoslov. U slučaju da netko ne može primiti svećeni-
ka neka prethodno kontaktira telefonom, emailom ili preko aplikacije e-

župa. 
 Preplate za katolički tisak za 2021. godinu: Glas koncila, sv. Josip i 

Glasnik Srca Isusova i Marijina. 
 Upisuju se misne nakane za mjesec: siječanj i veljaču. 

28.12.2020. 
Nevina dječica 

PONEDJELJAK 

OD 9.00 SATI 

Velika Buna II. dio: Krušak, Seljine brigade(od groblja prema Pišin-
skom Bregu) župnik  

Velika Buna III.dio:T.P.O. (početak kod Šnelera) od većih brojeva 
prema manjim. p. Jura      

29.12.2020. 
UTORAK 

OD 9.00. SATI 

Opatija Gornja (Šajnovći,Salaš,Brajkovići,Sokoli); 
- Čakanec (Nestići i Pejaki). – župnik  
- Ključić Brdo (početak od Grđana). p. Jura,  

30.12.2020. 
SRIJEDA 

OD 9.00 SATI 

  

Velikogorička cesta (od Benšića),Barbarička cesta,Pustike 

           popodne:Gornji Vukojevec. župnik  
Mala Buna (Vukomerička,Bačurinova,Mikulinova, Turopolj-

ska,Malobunska i Ekonomija). - p. Jura,  
31.12.2020. 

STARA GODINA 

ČETVRTAK 

OD 9.00 SATI 

Kravarsko I. dio: od Povoljnjaka, Cekovići, Kolarci, Zagorci, Veliko-
gorička cesta, Trg S. Radića-lijeva strana. p. Jura  

 Kravarsko II.dio:Gajevo, Domitrovići,Trg S.Radića-desna strana. 
Žitkovčica i Lovrići Župnik.  

01.01.2021. 
PETAK 

NOVA GODINA – SVETA MARIJA BOGORODICA 

NEMA BLAGOSLOVA 

 

02.01.2021. 
SUBOTA 

OD 9.00 SATI 

Šiljakovina I.dio:Lučani,Ivana Šabana. p. Jura 

-  Šiljakovina II.dio:Bukovići,Fiketi,Bratušeki,Matkovići. župnik 

03.01.2021. 
NEDJELJA 

OD 13.30 SATI 

 Podvornica i Velika Buna Grđani., p. Jura  
- Barbarići Kravarski. župnik,  

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI  



             Svete mise kroz tjedan 

 

Dan Nakane 

NEDJELJA 

27. PROSI-
NAC, 2020. 

 I. nedjela 
po Božiću 

Sv. Obitelj 
Isusa, Mari-
je i Josipa 

8:00 KOZJAČA 

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA - . 
V. BUNA - za zdravlje jedne osobe 

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

D. HRUŠEVEC - Stjepan Čačić, iz ob. Čačić, ob. Vrbančić i 
Stjepan Lovreković 

PONEDJELJAK 

28.prosinac, 2020. 

BLAGDAN 

Nevina dječica, 
muć. 

7.45 + Tomo, Mara, Ivan Huzjak i za zdravlje jedne obitelji 

UTORAK 

29.prosinac, 2020. 
Sv. Toma 
Beckt 7:45 + Stjepan Jelekovac 

SRIJEDA 

30.prosinac 2020. 
Feliks I. 7:45 + Franjo i Marija Zagorac 

 ČETVRTAK 

31. prosinac, 2020. 
Sv. Silvestar I., 
papa 

19:00 

23:00 

+ zahvalna sv. Misa 

- novogodišnje bdijenje uz klanjanje 

 

PETAK 

1.siječanj, 2021. 

SVETKOVI-
NA 

Sv. Marija 
Bogorodica 

9:30 

11:00 

V. BUNA -  
KRAVARSKO - + s. Terezina Matković 

SUBOTA 

2.siječanj, 2021. 

Sv. Bazijele 
Veliki i sv. Gr-
gur Nazijanski 

7:45 
  
KUMULATIVNA 

  

NEDJELJA 

3. siječanj, 
2021. 

II. nedjelja 
po Božiću 

 

8:00 
D. HRUŠEVEC - Ivan, Stjepan, Stjepan Panižić, Katar ina i 
Franjo Vlahovec 

9:30 

ŠILJAKOVINA -  
V. BUNA - Barbara, Stjepan, Ruža i Stjepan Đurašin, Mil-
ka i Ivan Filipović 

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

KOZJAČA 

 


