
Godina: III. 
Broj: 122 

Izlazi svake nedjelje 

17. siječanj, 2021. 

II. NKG 

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. 

Isus je izabrao blagdan Pashe svojega izraelskog 
naroda kao pralik (simbol) onoga što se treba do-
goditi u njegovoj smrti i uskrsnuću. Kao što je Iz-
raelski narod oslobođen iz egipatskog ropstva, ta-
ko će Isus nas osloboditi iz ropstva grijeha i od 
vlasti smrti. 
Pasha je bila blagdan oslobođenja Izraela iz egipat-
skog ropstva. Isus je pošao u Jeruzalem da nas oslobodi na još dubljoj razini. 
Sa svojim je učenicima slavio pashalnu gozbu, no umjesto žrtvovanog pashal-
nog  janjeta sama je sebe učinio žrtvenim Jaganjcem. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

95. Zašto je Isus za 
svoju muku i uskrs-
nuće izabrao datum 
židovskog blagdana 
Pashe? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 1,35–42 

1Sam 3,3b -10,19 

Ps; 40,2.4ab.7-10 

1Kor 6,13c –15a.17-20 

                                                     Bože, gdje si? 

 

      Svaki čovjek traga za mirom, radošću, ljepotom, sigurnošću, istinom... jednom riječju, bio to-
ga svjestan ili ne, traži Boga. Zato nam pažnju osvaja evanđeosko pitanje: „Učitelju, gdje stanu-
ješ?“ na koje se nadovezuju naša pitanja koja olako izustimo kada se svađamo i s Bogom i s ljudi-
ma i s vlastitim ranama: „Bože, gdje si? Zar ne vidiš, zašto šutiš?“ Graja koju tako stvaramo zag-
lušuje činjenicu tko je prvi postavio pitanje i još čeka odgovor. Kroz čitavu povijest spasenja Bog 
traži čovjeka. Na prvim stranicama Biblije stoji: „Adame (čovječe), gdje si?“ A ono ne ide bez 
svoga naličja upućenog Kajinu: „Gdje ti je brat?“ Bog je prvi pitao, a mi šutimo jer bolna je spoz-
naja koja su to mjesta gdje se skrivamo i jedni druge gubimo kada naši lutajući tragovi u svijetu i 
u dušama ostavljaju gorke ožiljke. 
      Božja potraga za ljudskom izranjenom ljubavlju i izgubljenom radošću dovela ga je sve do 
naših hladnih štala, u vode naših Jordana prljave od zabluda, u pustinje naših principa, na putove 
naših odustajanja, na križ naših izdaja. To su mjesta gdje Bog čeka odgovor gdje smo mi. Gdje 
smo dok se gaze svetinje i izdaju bližnji, dok bježimo od odgovornosti? Drsko predbacujemo Bo-
gu zašto ne učini nešto, a sami smo ga zaključali u svetohranište i okrenuli leđa, odložili ga na 
prašnjavu policu s knjigama, tjeramo ga iz škola, zabranjujemo mu ulaz na svoje zabave, mičemo 
ga od stolova, uklanjamo iz kulture, pospremamo u muzeje skupa s nostalgičnim molitvenicima 
naših mudrih baka. 
      A Bog želi hodati, disati, voljeti, plakati, smijati se s nama. Zato on, unatoč našim zastranje-
nostima, u kontekstu nervoze, panike i histerije izražene riječima: „Svi te traže“, mirno odgovara: 
„Zato sam došao.“ U tim riječima osjećamo jedinstveni odgovor na uzajamno pitanje čovjeka i 
Boga: „Gdje si?“ Tu gdje raste ljudskost, u iskrenoj i teškoj svagdašnjici, u služenju bez interesa i 
kako kaže poslovica: „Nije ljubav gdje je nebo, već je nebo gdje je ljubav.“ Na tom mjestu zato-
mimo svoj ponos, oprostimo se od glumatanja, prekoračimo prag uskogrudnosti i stupimo hrabro 
u danas - u to predvorje raja gdje i nas traže oni koji nas vole. Pronađimo to mjesto u malim paž-
njama, u glasu, osmijehu, zagrljaju, u tišini svetišta ili vlastitog srca. Ne propustimo danas biti taj 
požrtvovni ovdje za sebe i za ljude čiju nam je sreću Bog povjerio. Vratimo i njemu i bližnjemu 
mjesto koje zaslužuju. Kako je lijepo i važno, kako neizrecivo kada netko kaže: „Tu sam, za tebe 
sam tu, nisi sam.“ To je taj „zato sam došao“, taj Božji odgovor na naša traganja, na nepoznanicu 
gdje on stanuje. Jedino mu još nedostaje naš odgovor hoćemo li uz njega čvrsto stati ili još jed-
nom tužno uzmaknuti.  



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas koncila i os-
tali katolički tisak 

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gospodi-
nu: Antun Gršetić; *12.11.1954. - 8.01.2021. miz Kozjače. 
Katarina Rak r. Sovina; *15.10.1941. - †14.01.2021. iz Šilja-
kovine. 

 Sakrament braka žele sklopiti: Marko Kuzmić, sin Ivana i 
Vlaste r. Kaurić iz G. Hruševca 22a, uzima Valentinu Kirinčić, 
kći Vlade i Ljiuljane r. Hrkovec iz Čakanca 28. Vjenčanje: 
Kravarsko 13.02.2021. 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 18.00 sati 

 Blagoslov obitelji - hvala svima koji su nas pr imili i koji su 
pripremili ručak. Ako netko nije primio blagoslov obitelji mo-
že nazvati i dogovoriti eventualni posjet svećenika.  

  Katolički kalendari za 2021. godinu - mogu se kupiti u sa-
kristiji. 

 Za župu Kravarsko kao župnik proglašavam godinu posta i 
molitve na nakanu duhovne i materijalne obnove župe i 
Domovine. Svaki petak post i svake subote molitva krunice.  

 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. 

Za potrebe izgradnje nove župne crkve u Kravarskom,  prikupljaju se financijska sredstva 
koja možete uplatiti na sljedeći žiro račun: IBAN HR61 2340 0091 5111 1091 5; za upla-
te iz inozemstva: SWIT CODE: PBZGHR2X. Sa oznakom uplate: za izgradnju žup-
ne crkve Kravarsko. Zahvaljujemo se svim dobročiniteljima! 



             Svete mise kroz tjedan 

 

Dan Nakane 

NEDJELJA 

17. SIJEĆANJ, 
2021. 

 Ii. NKG 

 

8:00 KOZJAČA 

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA - .Ladislav Rak, Katar ina, Juraj, Josip i 
Franjo Kovačević, Juraj, Ivan Zlodi, Bara Zlodi i Franjo Zlodi 
V. BUNA - Ivan Đurašin god., ob .Đurašin, Đuretić, Brkić i 
Kovačić 

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

D. HRUŠEVEC -  

PONEDJELJAK 

18.sijećanj, 2021. 
Priska 7.45 

+ Marija Kolarerc god., iz ob. Kolarec, jerleković, Kudelić i 
Hundrić 

UTORAK 

19.sijećanj, 2021. 
Mario Kanut 7:45 + na naknau 

SRIJEDA 

20.sijećanj 2021. 
Sv. Fabijan i 
Sebastijan 

18:00 + Juraj Ceković, god. 

 ČETVRTAK 

21. sijećanj, 2021. 
Sv. Agneza 18:00 

+ na nakanu 

- klanjanje 

PETAK 

22.siječanj, 2021. 
Sv. Vinko 7:45 +   Ljubo Turković 

SUBOTA 

23.siječanj, 2021. 
Emerencijana 

10:30 krštenje 

18:00  KUMULATIVNA 

NEDJELJA 

24. siječanj, 
2021. 

III NKG 

Nedjelja Bo-
žje riječi 

8:00 

D. HRUŠEVEC - Mijo Čačić god., Petar , Stjepan, Tomo, 
Ivan, Kata, Ana, Ljubica i Ana Juvan god., Franjo, Stjepan, A-
na, Pavao, Kata, Marica, Ivan, Lučan, Marica i Ivan Pavušek 

9:30 
ŠILJAKOVINA - Nada i Mijo Rak 

V. BUNA - Katica Zlodi, god, Ivan Zlodi i Mara Đurašin. 

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

KOZJAČA  


