
Godina: IV. 
Broj: 173 

Izlazi svake nedjelje 

9. siječanj, 2022. 

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. 

Biskupi ne mogu djelovati i naučavati protiv pape, ne-
go samo s njim. Papa naprotiv može u jasno određe-
nim slučajevima odlučivati i bez pristanka biskupa. 

Papa je svakako u svojim odlukama vezan vjerom Crkve. 
Postoji nešto kao zajednički osjećaj vjere Crkve, Duhom 
Svetim probuđeno, u Crkvi trajno postojeće temeljno u-
vjerenje u stvarima vjere, na određeni način zdrav ljudski 
razum Crkve, odnosno ono „što uvijek, posvuda i svi vjeruju“. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

142.  Mogu li biskupi 
naučavati protiv pa-
pe i može li papa di-
jelovati i naučavati 
protiv biskupa? 



 

Nedjeljna misao 

Lk 3,15-16.21-22 

Iz 40,1-5.9-11 

Ps; 104,1b-4.24-25.27-30 

Tit 2,11-11-14;3,4-7 

                                                       Pogled u nebo 

 

      U susretu s nevoljom ili nemoći prirodna je ljudska reakcija pogledati u nebo u znaku traženja 
utjehe, razumijevanja, pomoći. Nebo nudi odgovore, no možemo li ih mi danas razumjeti? 

Zašto nam je govor neba postao strani? Duhovito je to netko ilustrirao uživjevši se u ulogu djeteta 
koje crta svoj prvi crtež – svoje nebo – lik oca i majke koji se nadvijaju nad sve njegove potrebe. 
Na toj slici roditelji umjesto glava na vratu imaju mobitele, a umjesto sjaja očiju fotografske blje-
skalice. 
I nebo odraslih nerijetko zamjenjuju aparati prema kojima upiru pogled i kojima se utječu. Uz te-
leviziju i mobitel koje dobro razumiju, nebo im nije više privlačno, ne paše im tišina koja zahtije-
va da pomnije osluškuju, promišljaju o svojim postupcima i odgonetaju Božje poruke. Plaše se 
ljudi i tame i veličine neba jer sami bi htjeli sve kontrolirati i sav svijet imati na dlanu. 
Mobiteli to na neki način omogućuju jer pružaju lažni osjećaj da čovjek ima prevlast, da određu-
je, zapovijeda i svemoćan je. Nebo, kao sinonim za Božji dom, ali i kao sliku bližnjih s kojima 
gradi svoj dom, više ne pita za mišljenje, kao da mu i ne trebaju. U velikim gradovima zbog svjet-
losnog onečišćenja više nije ni moguće vidjeti zvjezdano nebo. Prostor između čovjeka i čovjeka 
i čovjeka i Boga zagađen je bljeskalicama. Ne bi to bio problem kad ne bi ljudi više nego Nebu 
vjerovali aparatima. Njihova promidžba nudi rješenja, često u obliku pilula koje mogu sve – oras-
položiti, usrećiti, ojačati, umrtviti... Kao pod neprestanom anestezijom, ljudi otupljuju za sve što 
je u životu stvarno. 
A u životu je stvarno da uz ljepotu svjetla postoji i tama sa svim ljudskim zabludama 
i  opasnostima zloga. Postoje i stvarnosti koje ne može čovjek zaposjesti jer su Božje. Njegovo 
svjetlo koje je uvijek na strani dobra ponekad nije lako razumjeti. Ne možemo mi uvijek dokučiti 
zašto se nešto događa, ali pogled u nebo znak je vjere u Boga koji od gore vidi širu sliku naših 
života. On neprestano pali za nas mala svjetla nade kao putokaze povjerenja koji nas vode bliže 
nebu, ali i ljudima koje naš pogled prema nebu zahvaća. 
      Dragi čitatelji, ove nas riječi pozivaju na susret s pogledom u nebo triju kraljeva koji poručuju 
da mudri ljudi nikada ne prestaju tražiti Boga! Žele nam rasvijetliti i događaj krštenja Gospodino-
va jer tada otvoreno nebo i danas progovara. Naš pogled u njega najstrelovitija je molitva jer to je 
slika pouzdanja u Boga - koji nije aparat, nego Otac, i koji ne nudi tablete za kratkoročno smire-
nje, nego svjedočanstvo da on gleda na nas kao na svoju ljubljenu djecu, svu svoju milinu. 
Osluškujmo tu ljepotu i otkrivajmo u njenom svjetlu, trajnijem i od zvijezda, smirenje za sve svo-
je nemire!                                                                                                                          
 



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas koncila i osta-
li katolički tisak 

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gospodi-
nu: Slavica Grgić r. Poldrugač; *3.07.1940. - †4.01.2022. Ve-
sna Matušin r. Poturica; *28.03.1966. - †3.01.2022. Zora 
Matković r. Zlodi; *21.04.1930. - †4.01.2022. 

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

 Zajednica mladih - petak u 20:00 sati. 

 KATOLIČKI KALENDARI ZA 2022. - mogu se nabaviti u 
sakristiji 

 Zahvaljujemo se svima koji su u svoje domove primili sve-
ćenika za blagoslov obitelji, za darovani obiteljski dar i oni 
koji su bili priredili ručak. Ako netko nije bio kod kuće za 
vrijeme blagoslova, može nazvati u ured i dogovoriti termin 
za blagoslov obitelji. 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: siječanj i veljača. 

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 

9. SIJEČANJ, 
2022. 

I.  NKG 

 

KRŠTENJE 
GOSPODI-
NOVO 

8:00 KOZJAČA  

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA - Barbara, Ivan, Stjepan Hrkovac 

V. BUNA - Franjo Kalisar  god., Mara Kalisar , Ana, Ivan, 
Milan šepčić, ob. Menjak, Đuretić i Grđan Car. Franjo Fiket, 
Neno Dolački, ob. Markuz i Dolački 

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

D. HRUŠEVEC - Slavek Skrbin, Stjepan Šebek, Antun Gše-
tić, Ivo Novosel 

PONEDJELJAK 

10. siječanj, 2022. 
Dobrislav 18:00 + Miko Stošić 

UTORAK 

11.siječanj, 2022. 
Honorat 7:45 + na nakanu 

SRIJEDA 

12. siječanj,  2022. 
Ernest 18:00 + vl. Mirko Jurin, vlč. Juraj Gvozdanić i vel. Ivan Lovrić 

 ČETVRTAK 

13. siječanj, 2022. 
Sv. Hilarije, 
biskup 

18:00 
+ Lovrić Franjo god., velč. Ivan Lovrić i Katarina Lovrić 

 Klanjanje  

   PETAK 

14.siječanj, 2022. 
Feliks 7:45 +Barbara Mlinarić, god. zahvala Majci Božjoj 

SUBOTA 

15.siječanj, 2022. 
Sv. Pavo pusti-
njak 

18:00 KUMOLATIVNA  

  

NEDJELJA 

16. siječanj, 
2022-. 

II. NKG  
 

8:00 

D. HRUŠEVEC - Stjepan i Katar ina DSumić, Ana Sladoje, 
ob. Sladoje, Stjepan Lovrenović, Manda Dujmović, Anđa Bilje-
ško, Mile Paulić 

9:30 

ŠILJAKOVINA -  Anka Đurašin i ob Đurašin 

V. BUNA - Ivan Đurašin god., ob. Đurašin i Đuretić, Janko 
Kalisar god., ob. Kalisar 

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

KOZJAČA 


