
Godina: IV. 
Broj:199 

Izlazi svake nedjelje 

10. srpanj, 2022. 

XV. 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 

Liturgija je službeno bogoštovlje (bogoslužje) Cr-
kve. 
Liturgija nije događaj koji živi od dobrih ideja i zgod-
nih pjesama. Liturgija se ne stvara i ne izmišlja. Ona 
je nešto živo i izrasla je u vjeri tijekom stoljeća. Bogoslužje je svet, častan do-
gađaj. Liturgija postaje izazovna kada se osjeti: sam je Bog prisutan u svetim 
znakovima i u dragocjenim, često vrlo starim molitvama. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

167.  što je liturgija? 



 

Nedjeljna misao 

Lk 10,25-37 

Pnz 30.10-14 

Ps; 69,14.17.30-31.33-

34.36ab.37 

Kol 1,15-20 

                                                        TKO JE MOJ BLIŽNJI? 

     Knjiga Ponovljenog zakona donosi Mojsijev govor upućen zajednici sabranoj na bogoslužje o 
Božjoj riječi i odredbama za miran život Izraelaca. Ono što vjernici slušaju i mole, postaje dio 
njih, izlazi im iz srca. Takva riječ je razumljiva i može se vršiti. Riječ Božja je zapisivana kako bi 
bila čitana na bogoslužju, u zajednici razmatrana i provođena u svakodnevni život. U cijelom go-
voru proteže se proročki poticaj na ispravno štovanje Boga i na vjerničko obraćenje. Sve su Božje 
zapovijedi svedene u ljubav prema Bogu i bližnjemu. A ta je zapovijed svima razumljiva i svi je 
mogu vršiti. 
Pavao u poslanici Kološanima pobija praznovjerje i vjerski strah te ističe ulogu uskrslog Krista 
Spasitelja, koji je glava Crkve i izmiritelj ljudi s Bogom. Po Kristu je Bog prisutan u svijetu i u 
Crkvi te mudro vodi tok svjetske povijesti i život Crkve. Svojom žrtvom na križu čisti nered u 
svijetu i među ljudima koji se uvukao po  grijehu. Sile zla drmaju svijetom, ali ne vladaju njime. 
U Isusovo vrijeme židovski vjerski starješine su u prvi plan stavljali zajedničku vjeru pa su ljubav 
prema bližnjemu ograničavali na istomišljenike. Za Isusa je važno ne samo što ljudi misle nego i 
što čine, kako postupaju. Isus je često uzimao primjere iz svakodnevnog života da bi slušateljima 
objasnio, približio poruku Božjeg kraljevstva. Iz Jeruzalema u Jerihon silazilo se cestom dugom 
27 kilometara kroz neobradivo pustinjsko područje. Razbojnici su u zasjedi čekali usamljene pro-
laznike ili male grupe putnika te ih pljačkali i često ostavljali izranjene. Svećenik i levit nisu po-
mogli ranjeniku iz nekih svojih privatnih i službenih razloga. No,  Samarijanac, ne razmišljajući 
puno, pomaže unesrećenom neznancu. Iz Isusova pitanja i zakonoznančeva odgovora proizlazi da 
je čovjeku bližnji svaki čovjek koji treba baš njegovu pomoć. Isus i nas danas poziva da činimo 
više dobra djela, a da manje propovijedamo, opominjemo i obećavamo. Riječ Božja, kao i zapo-
vijed ljubavi prema bližnjemu, dovoljno su razumljive svakom vjerniku te ga usmjeravaju na nje-
govom životnom putu. Trebali bismo je poniznije i dosljednije izvršavati. 
    Današnja nas liturgija poziva da postanemo svjesni svojih lažnih izgovora. Često sami sebe o-
slobađamo od zahtjevnosti riječi Božje, osobito od zahtjevnosti ljubavi prema bližnjemu. Samo 
trebamo čuti onaj poziv kojim danas Isus odgovara vjerniku koji se ispričavao da ne zna tko je 
njegov bližnji – idi i ti čini ono što je učinio milosrdni Samarijanac. Nemoj gledati tko je taj kome 
treba pomoć, koju je školu završio, gdje živi, gdje radi, kako se oblači. Samo mu pomozi i spasi 
ga iz opasnosti.                                      
                                                                                                                                                          
                                                                                                    



 

 Od katoličkog tiska imamo: Župni listić, Glas koncila i ostali kato-
lički tisak 

 NAVJEŠTAJ: Sakrament ženidbe žele sklopiti: Jurica Brkić, sin 
Mladena i Kristine r. Grđan iz F. Grđana 3. V. Buna. Uzima; Katarinu 
Davutorić, kći Ivice i Božice r. Lesinger iz D. Podotočje, Perečnici 
31. Vjenčanje: 3.09.2022. u Vukovini. 

 Sakramentom ženidbe vezali su se: Dario Bačurin i Marta Huđber 

 Sakramentom krštenja primljeni su u zajedništvo Crkve i postali 
su naši najmlađi članovi: Ena Bačurin, kći Dar ia i Mar te r. Huđber 
iz V. Gorice. 

 Marijina legija „Kraljice apostola“ - nedjelja u 18:30 sati u kapeli 
Šiljakovina 

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

 Od 10. - 16.07. - župnik je na godišnjem. Za sprovod mijenja p. Ju-
ra Vranjić, kontakt: 0981620108 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: srpanj i kolovoz. 

 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 ko-
jem će biti upisano ime osobe ili obitelji. Cijena jednog stakla je 12 600 
kn. Donaciju i uplata može se izvršiti na donacijski broj računa koji je 
istaknut niže dolje. Pri uplati upisati: donacija za staklo župna crkva. 
Nakon uplate 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 

10. SRPANJ, 
2022. 

XV. NKG 

8:00 
 D. HRUŠEVEC  - Stjepan, Ivan, Stjepan Panižić, Tomo 
Sokol, ob. Kunc, Stjepan, Ivan, Ljuba Panižić 

 

9:30 

 

V. BUNA - Ivan, Josip, Bara, Ivan i Stjepan Đurašin, Kata, 
Franjo, Josip i Franjo đuretić, Ivan Katulić i Nikola Grđan, za 
zdravlje jedne osobe. 

11:00 KRAVARSKO - PRO POPULO 

PONEDJELJAK 

11.srpanj, 2022. 

BLAGDAN 

Sv. Benedikt, 
opat 

 Nema sv. Mise  

UTORAK 

12. srpanj, 2022. 
Proklo  Nema sv. Mise  

SRIJEDA 

13. srpanj,  2022. 
Majka Božja 
Bistrička 

 Nema sv. Mise  

 ČETVRTAK 

14. srpanj, 2022. 
Sv. Kamilo de 
Lellis 

 Nema sv. Mise  

   PETAK 

15. srpanj, 2022. 
Sv. Bonaventu-
ra 

 

17:00 

Nema sv. Mise  

vjenčanje 

SUBOTA 

16. srpanj, 2022. 
BDM od Kar-
mela 

 Nema sv. Mise  

  

NEDJELJA 

17. srpanj, 
2022. 

XV.I NKG 

8:00  KOZJAČA 

9:30 ŠILJAKOVINA -  

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO  

- krštenje 


