
Godina: III. 
Broj: 146 

Izlazi svake nedjelje 

4. srpanj, 2021. 

XIV.  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. 

Pedeseti dan nakon uskrsnuća poslao je Gospodin s 
neba Duha Svetoga nad apostole. Tako je počelo vrije-
me Crkve. 

Na dan Pedesetnice Duh Sveti je ustrašene apostole pre-
tvorio u hrabre Kristove svjedoke. U najkraćem vremenu tisuće su se dale krstiti: bio 
je to čas rođenje Crkve. Čudo govora u jezicima na dan Duhova pokazuje da je Crkva 
od početka bila za sve; ona je sveopća i misijska. Govori svim ljudima, nadilazi etni-
čke i jezične granice i svi je mogu razumjeti. Do danas je Duh Sveti životna snaga 
Crkve. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

118.  Što se je dogodi-
lo na Duhove? 



 

Nedjeljna misao 

Mk 6,1-6 

Ez 2,2-5 

Ps; 123, 1-4 

2 Kor 12,7-10 

                                        ISUS JE ISTINSKI PROROK - ZA MENE?!  
       Nekoliko posljednjih nedjelja biblijska čitanja svjedoče nam o Isusovim uspješnim nastupi-
ma, o podršci njegovih učenika i danonoćnom traženju ljudi neka ostane s njima. Ove nedjelje 
čitamo o teškoćama na koje proroci nailaze među svojim najbližima. Isus u svom rodnom Naza-
retu doživljava odbijanje, čuđenje, nepovjerenje, čak i osudu. Radost u srcu kojom je zračio prib-
ližavajući se Nazaretu dokaz je Isusove ljubavi prema rodnom gradu, a tim imenom ostat će obi-
lježen do smrti na križu. S najbližima je želio podijeliti zadovoljstvo i Ocu zahvaliti za sva pozi-
tivna iskustva u dotadašnjem javnom djelovanju. Želio im se predstaviti kao ljubljeni Sin Očev, a 
oni su ga prihvatili samo kao Marijinog sina. Razočarao se u Nazarećanima i čudio njihovoj ne-
vjeri. Oni su si stvorili gotovu sliku o Isusu kako su ga doživljavali u djetinjstvu i mladosti. U ne-
dostatku ljubavi i poštovanja prema Isusu nisu htjeli mijenjati svoj stav i pristup prema njemu. 
Teško su prihvaćali mogućnost Božjeg djelovanja po kojem se čovjek može promijeniti i napre-
dovati. 
      Danas ljudi često vole Isusa protumačiti onako kako njima odgovara, stavljaju ga u neke svoje 
kategorije te zatvaraju mogućnost Isusa prihvatiti onakvim kakav uistinu jest, kakav se objavio. 
Da bismo ga istinski prihvatili i shvatili njegovo poslanje nužna je iskrena ljubav, jednostavnost i 
prihvaćanje svega što nam donosi put nasljedovanja Isusovog spasenjskog djela. Bog je među lju-
de došao u skromnosti, siromaštvu i poniznosti u liku djeteta ovisnog o brizi čovjeka. Isus u pos-
lušnosti Ocu nastavlja tim stilom svoje javno djelovanje. U sinagogi je postupio uobičajeno za 
ono vrijeme. Kao odrasli muškarac pročitao je biblijski tekst koji je onda kratko protumačio. NIje 
bio problem što je čitao Pismo, nego jer je tumačio tekst kao učen pismoznanac - a za njih je bio 
samo drvodjelja. Oholost i zavist Nazarećana Isusa priječe za čudesno pomaganje potrebnima, 
odbačenima i siromašnima. Isus je bio svjestan da, kao i svi starozavjetni proroci, uvijek mora 
biti onaj koji će svojim govorom i svojim načinom života biti putokaz narodu. Činjenica je da na-
rod često nije i neće uvijek poslušati prorokove opomene i savjete. Prorok ne smije zašutjeti ni 
kad ga odbace ili progone zbog istine. Isusa možemo ili prihvatiti i slijediti ili u svojoj slobodi iz 
neposlušnosti odbaciti njegovu ponudu. 
    Prilika nam je danas ispitati se jesmo li samo prigodni, tradicionalni vjernici s nekom svojom 
prilagođenom slikom Isusa koji sve oprašta a ništa ne traži, ili pak smo njegovi istinski sljedbeni-
ci koje svaka njegova riječ uvijek iznova uznemiruje i potiče na promjenu te usmjerava naš pog-
led na svijet Božjim očima, usmjeravajući naš život na Kristov put. Otvorimo svoje srce Bogu 
kako bismo u vjeri i pouzdanju mogli prepoznati Božja čudesna djela u prirodi i našim životima. 
Tako ćemo osjetiti ljepotu Božje blizine i širiti je oko sebe.  



 

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

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gos-
podinu: Ivan Kuzmić; *25.08.1965 - †26.06.2021. iz G. 
Hruševca. 

 Sakramentom krštenja primljeni su u zajedništvo Crk-
ve i postali su naši najmlađi članovi: Fran Đuretić, sin 
Dejana i Ivane r. Šneler iz V. Bune. 

 Navještaj: Sakrament ženidbe žele sklopiti: Matias Mi-
trović, sin Dražena i Leonide r. Vr ljić iz J .J . Stros-
smayera 250. Vođinci; uzima: Anu Brkić, kći Josipa i Bo-
žice r. Tičarić iz Brkićeve 4. V. Buna. Vjenčanje: 
5.08.2021. u Vođinci. 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 18.00 
sati 

 Kroz mjesec srpanj i kolovoz; nedjeljom će biti tri mise, 
dvije po filijalama i jedna u Kravarskom. Od 3.07 do 
10.07 i od 17.07 do 24.07. župnik će biti na godišnjem. Za 
sprovode i misu mijenjat će p. Jure Vranjić. 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: srpanj i kolovoz. 

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



             Svete mise kroz tjedan 

 

Dan Nakane 

NEDJELJA 

4. SRPANJ, 
2021. 

 

XIV. NKG 

8:00 KOZJAČA - 

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA -   

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO 

PONEDJELJAK 

5.srpanj, 2021. 

BLAGDAN 

Sv. Čiril i Me-
tod 

 Nema sv. mise 

UTORAK 

6. srpanj, 2021. 
Sv. Marija Go-
retti  Nema sv. mise 

SRIJEDA 

7. srpanj 2021. 
Vilka  Nema sv. mise 

 ČETVRTAK 

8. srpanj, 2021. 
Akvila i Prisci-
la 

 Nema sv. mise 

   PETAK 

9.srpanj, 2021. 

Bl. Marija od 
Propetog Isusa 
Petković 

 Nema sv. mise 

SUBOTA 

10.srpanj, 2021. 
Amalija 

 Nema sv. mise 

  

NEDJELJA 

11. srpanj, 
2021. 

XV. NKG 

8:00 D. HRUŠEVEC 

9:30 
V. BUNA -  Tomo Roginić, ob. Filipović, Sovina, Pajtud, 
Mara Đurašin 

  

11:00 

 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

- krštenje 


