
Godina: IV. 
Broj:195 

Izlazi svake nedjelje 

12. lipanj, 2022. 

XI. 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 

Bog ne proklinje čovjeka. Čovjek je taj koji odba-
cuje Božju milosrdnu ljubav i slobodno sam sebi 
oduzima vječni život ukoliko se isključuje iz zaje-
dništva s Bogom. 
Bog čezne za zajedništvom, pa i sa zadnjim grješni-
kom; on hoće da se obrati i spasi. Ali Bog je čovjeka 
stvorio slobodnim i poštuje njegove odluke. Ni sam Bog ne može natjerati na 
ljubav. Kao onaj koji ljubi on je „bespomoćan“ kada netko umjesto neba izabe-
re pakao. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

162. Ako je Bog dois-
ta ljubav, kako može 
postojati pakao? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 16,12-15 

izr 8.22 –31 

Ps; 8,4-9 

Rim 5,1-5 

                                                                 Svu pamet svijeta... 
 

        Od dječjih radoznalih godina pa do „posljednjih stvari“: smrti, suda, pakla i raja; čovjeka 
zaokuplja pitanje zašto. Zasigurno se svatko od nas već pitao zašto se nešto baš njemu događa ili 
zašto je toliko težine, trpljenja, nepravde u svijetu; zašto su ljudi tako okrutni; zašto ni Bog ne ču-
je kad toliko molimo, zašto šuti? 

Ljudi bi htjeli sve znati, a sveznajuć je Bog. Pogotovo je ta ljudska težnja vidljiva kada se silno 
trude onima koji pate prodikovati zašto i dijeliti savjete kako trebaju živjeti. Kao da se kule babi-
lonske još nisu uklonile iz naših nutrina i neki nemirni duh tjera nas da ugodimo svojoj umišlje-
nosti. 
        Daleko od toga da je odgovore nemoguće otkriti. Slobodno pitamo zašto, ali s povjerenjem, 
s ljubavlju. I sv. Toma Akvinski tvrdio je da je ljubiti Boga vrjednije nego poznavati ga. Tražimo 
odgovore, samo ne pametujući i unaprijed određujući sebi ugodna i poželjna rješenja. S takvim 
stavom ne slijedimo nadahnuća Duha Svetoga koji „upućuje u svu istinu“. 
Bog ništa ne taji, on ne brani da znamo, dapače, Božji Duh, čiji je znanje dar, otkriva nam „svu 
istinu“. Štoviše, Božji Sin život je položio da istinu upoznamo. Međutim on traži da razumijemo 
kako svaka druga definicija istine, osim te da je istina Isus Krist i njegovo evanđelje, kad-tad do-
živi sudbinu babilonske kule. I traži našu strpljivost jer velika je mudrost u riječima starozavjet-
nog Propovjednika: „Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme!“ 

Kao što djetetu ne možemo objasniti kako se, primjerice, upravlja automobilom i dopustiti mu da 
se u tome okuša jer bi to za njega bilo kobno, tako i nama Gospodin poručuje: „Još vam mnogo 
imam kazati, ali sada ne možete nositi.“ 

      Što nam je, dakle, činiti? Jednostavno vjerovati. Naša znatiželja i znanje ne smije služiti tome 
da se uznosimo, nego da se spasimo. Ljudi u dobroj namjeri kažu: „Ja ne vjerujem, ja znam da 
Bog postoji!“ no sjetimo se Poslanice Korinćanima: „Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako tko 
misli da što zna, još ne zna kako treba znati. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje.“ 

Znanje ograničava na ono čemu je čovjek u jednom trenutku dorastao, a vjerovanje otvara za 
mnogo više. Vjera nadvisuje um jer uključuje srce, jer počiva na uzajamnoj ljubavi, poštovanju i 
povjerenju. Zato čovjek vjere ima odgovor na svako, ma kako bilo teško, pitanje zašto: Za ljubav 
Božju. 
Nismo mi Božje igračke, nego Božja djeca – kako čitamo i u Knjizi mudrih izreka – radost Mud-
rosti Božje, njegovo veselje. Valja nam stoga svu pamet svijeta pokloniti pred vjerom te se sjetiti 
u teškim i nedokučivim pitanjima, kako je dobro netko istaknuo, da Bog nikada ne remeti radosti 
svoje djece, ako im već ne priprema sigurnije i veće!  



 

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

 Ovog tjedna su nas napustili i blago preminuli u Gospodinu: Kristi-
na Tičarić r. Kolarec; *2.09.1934. - †4.06.2022. Kravarsko. 

 Marijina legija “Kraljica apostola” - nedjelja u 18.30 sati u Barbarići 
Kravarski. 

 Biblijsko –liturgijska zajednica - utorak u 19:30 sati. - u dvorani žu-
pnog pastoralnog centra. 

 4. Mladifest Hrvatska - 17. - 19.06. u Voloderu. Početak programa 
sva tri dana je u 15:30 sati. 

 Hodočašće u Trsat - otok Košljun - 9.07. - prijave su do 3.07. cijena: 
150,00 kn. U cijenu je uključen odlazak na otok Košljun i kar ta za 
muzej. U povratku stajemo u gradu Vrbniku, posjet konobi Luce uz mo-
gućnost obroka, cijena menija 130.00 kn. (pršt, sir, glavno jelo, desert,  
piće uračunato u cijenu). 

 Župna Knjižnica - posudba knjiga četvrtkom od 18:00 - 18:45 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: lipanj i srpanj. 

 Donacija stakla sa slikom u župnoj crkvi - u novoj župnoj crkvi bit će 
ugrađeno 11 prozora sa slikom nekog od svetaca i blaženika. Župa daje 
mogućnost da jedna osoba ili obitelj donira po jedno staklo na kojem će 
biti upisano ime osobe ili obitelji. Cijena jednog stakla je 12 600 kn. Do-
naciju i uplata može se izvršiti na donacijski broj računa koji je istaknut 
niže dolje. Pri uplati upisati: donacija za staklo župna crkva. Nakon up-
late obavijestiti putem župnog emaila. 

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 

12. LIPANJ, 
2022. 

SVETKO-
VINA 

Presveto 
Trojstvo 

8:00 KOZJAČA 

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA - Franjo, Milka, Josip, Branko i Ljuba 
Gršetić, Zvonko Lučan, Vlado Vukašinec i Milka Buković 

V. BUNA - Katar ina Lovr ić god, ob. Lovr ić, Drvodelić i Bu-
ković. Barbara i Stjepan Antolović i ob. Antolović 

11:00 

KRAVARSKO - PRO POPULO 

D. HRUŠEVEC  - Janko Cavr ić, god. Kata i Juraj Jeleko-
vac 

PONEDJELJAK 

13.lipanj, 2022. 
Sv. Antun Pa-
dovanski 19:00 + za duše u čistilištu 

UTORAK 

14.lipanj, 2022. 
Rufin 7:45 + .Stjepan Žužić god. 

SRIJEDA 

15. lipanj,  2022. 
Sv. Vid 19:00 + za duše u čistilištu 

 ČETVRTAK 

16. lipanj, 2022. 

SVETKOVI-
NA 

Presveto Tije-
lo i Krv Kris-
tova 

10:00 
 PRO POPULO 

 Procesija nakon svete mise 

   PETAK 

17. lipanj, 2022. 
Inoicet 7:45 + za duše u čistilištu 

SUBOTA 

18. lipanj, 2022. 
Marcel 19:00 KUMOLATIVNA 

  

NEDJELJA 

19. lipanj, 2022. 
XII. NKG 

8:00 D. HRUŠEVEC  

9:30 

ŠILJAKOVINA - iz ob. Šaban, Buković i Sovina 

V. BUNA -  Josip Bačurin, ob. Bačur in, Janko Potur ica god.  
i iz ob. Poturica 

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO 

 KOZJAČA 


