
Godina: III. 
Broj: 151 

Izlazi svake nedjelje 

8. kolovoz, 2021. 

XIX.  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. 

Zadaća Crkve je da kraljevstvo Božje, koje je s Isu-
som već započelo, zasije u sve narode i učini da raste. 
Gdje god je Isus došao, nebo je dotaklo zemlju: započelo 
je kraljevstvo Božje, kraljevstvo mira i pravednosti. Crk-
va služi tomu Božjem kraljevstvu. Ona nije svrhom sama sebi. Ona mora dalje nasta-
viti ono što je Isus započeo. Ona treba djelovati kako biIsus činio. Ona nastavlja Isu-
sove svete znakove (Sakramente). Ona dalje pronosi Isusove riječi. Stoga je Crkva, 
unatoč svoj svojoj slabosti, značajan dio neba na zemlji. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

123.  Koja je zadaća 
Crkve? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 6,41-51 

1Kr 19,4-8 

Ps; 34, 2-9 

Ef 4,30-5,2 

                       HODIMO U LJUBAVI KAO I KRIST!  
 

       Prorok Ilija doživio je krizu vjere i nade nakon uspješne borbe s Baalovim svećenicima. Kao 

da je izgubio cilj i smisao života, priznaje se grešnikom poput svojih sunarodnjaka kojima ga je 
Bog poslao. U takvim životnim krizama čovjek ima priliku ozbiljno preispitati smjer svojeg živo-
ta. Na tom putu treba prepoznati Božju prisutnost i osluškivati Božji glas, treba prihvatiti pomoć 
koju On nudi, podići se iz pepela i krenuti dalje. 
Sveti Pavao u svojoj poslanici Efežanima sve nas podsjeća kako živjeti da bismo ostali Božji nas-
ljedovatelji. Potiče nas da se ne umorimo hoditi u ljubavi kojom je Krist nas ljubio te dao svoj ži-
vot za naše spasenje. Prema našim bližnjima trebamo biti milosrdni  i dobrostivi, spremni na be-
zuvjetno opraštanje. Kao takvi ostat ćemo Božja milina. 
Isusovi sugovornici u Kafarnaumu nisu bili ni spremni ni sposobni za korjenitu promjenu koju je 
naviještao Isus. Svojim mrmljanjem žele umanjiti njegov značaj  i ugled među mnoštvom koje ga 
je slijedilo. Tako su izrazili svoju nevjeru i nepovjerenje u Božji plan spasenja, čime su postali 
poput njihovih predaka kad su nakon čudesnog oslobađanja iz egipatskog ropstva prigovarali 
Mojsiju da će u pustinji umrijeti od gladi i žeđi. Vjeru u Isusa i Božju inicijativu u životu čovjeka 
imaju oni koji slušaju Božju riječ i svoj život usklađuju s njom. Kako bismo trajno ostali djeca 
Božja i Kristovi učenici trebamo ga prihvatiti kao Mesiju i nasljedovati ga. Židovi su mislili da je 
za poznavanje Isusa bilo dovoljno znati odakle je i tko su mu roditelji. Tako su isključili mo-
gućnost da je on Spasitelj svijeta obećavan po prorocima 

     Isus upravo na osobnoj vjeri učenika u njegovo poslanje temelji svoj nauk o vječnom životu, 
koji zapravo za istinske vjernike u određenoj mjeri počinje već u ovozemnom životu. Vjera je, 
znamo, Božja ponuda i dar čovjeku. Čovjek je prihvaća ili odbacuje. Vjernik se otvara Božjoj ini-
cijativi i osjeća potrebu učvršćivati svoju vjeru. Vrhunac duhovne okrepe dobivamo u euharistiji. 
Isus nam se daruje kao duhovna hrana u Božjoj riječi i kruhu života. Slušanjem Božje riječi i pri-
hvaćanjem Isusovih djela crpimo snagu i milost za svoje djelovanje u zajednici Kristovih vjernika 
- Crkvi. Znamo da je euharistija predvođena apostolima, a kasnije biskupima i svećenicima, od 
prvih kršćanskih vremena bila znak prepoznavanja i temelj zajednice vjernika. Stoga se i mi da-
nas trebamo nazivati zajednicom i biti njezini aktivni članovi. Slaveći nedjeljnu euharistiju zajed-
no s pastirima Crkve izgrađujemo i učvršćujemo našu zajednicu vjernika. 
 

 



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas kon-
cila i ostali katolički tisak 

 Sakramentom krštenja primljeni su u zajedništvo 
Crkve i postali su naši najmlađi članovi: Gabriel 
Čakalec, sin Igora Čakalec i Valentine r. Mikulčić 
iz Kravarskog. 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 
18.00 sati. 

 Zajednica mladih - petak u 20:00 sati. 

 Biskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu 21.08. Pri-
jave do 17.08. Cijena kar te 60,00 kn. 

 Mladi hodočaste 20.08. Javiti se župniku. Potrebno 
je uzeti vreće za spavanje. 

 Ljetne župne igre za djecu i mlade uz kampiranje u 
šatorima - 23. - 26.08. Sudionici koji bi htjeli kam-
pirati trebaju se prijaviti do 20.08. kod župnika. 
Kampiranje je namijenjeno uzrastu od 10 godine 
na dalje. 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: kolovoz i rujan. 

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 

8. KOLOVOZ, 
2021. 

 

XIX. NKG 

 

8:00 .D. HRUŠEVEC -  

 

9:30 

 

V. BUNA - Mato Brkić god., Mara Brkić, Mara i Alojz Kova-
čić, Bara Rak i Mario Ban. 

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

- krštenje 

PONEDJELJAK 

9.kolovoz, 2021. 

BLAGDAN 

Sv. Terezija 
Benedikta od 
Križa 

19:00 + Mladen Ceković, ob. Ceković, Lučan i Meštrović 

UTORAK 

10.kolovoz, 2021. 
BLAGDAN 

Sv. Lovro 

7:45 + Marija Kolarez, iz ob. Kolarc, Jerleković, Kudelić i Hundrić 

SRIJEDA 

11. kolovoz 2021. 
Sv. Klara 19:00 

+ god., Veronika i Dušan Sabljić, Ruža Petrac iz ob. Sabljić i 
Petrac. 

 ČETVRTAK 

12. kolovoz, 2021. 
Sv. Ivana F. de 
Chantal 19:00 

+ na čast Bezgrešnom Srcu Marijnu i za blagoslov obitelji 

- klanjnje  

   PETAK 

13.kolovoz, 2021. 
Sv. Poncijan, 
papa 

19:00 + Marija Tkalec 

SUBOTA 

14.kolovoz, 2021. 
Sv. Maksimili-
jan Kolbe 

7:45 KUMULATIVNA  

  

NEDJELJA 

15. kolovoz, 
2021. 

XIX. NKG 

SVETKO-
VINA 

Uznesenje 
BDM 

8:00 KOZJAČA 

9:30 
ŠILJAKOVINA - Milka i Stjepan Kovačić,  Stjepan Šebek i 
Slavek Skrbin. 

  

11:00 

 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

 


