
Godina: V. 
Broj:226 

Izlazi svake nedjelje 

15. siječanj, 2023 

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 

Središnje mjesto svake kuće Božje (crkve) jest ol-
tar s križem, svetohranište, sjedište slavitelja, am-
bon, krstionica i ispovjedaonica. 

Oltar je središte crkve. Na njemu se u euharistijsko-
me slavlju uprisutnjuje Kristova žrtva na križu i nje-
govo uskrsnuće. Svetohranište je neka vrsta svetoga 
trezora, po mogućnosti stavljena na časno i istaknuto mjesto u crkvi, u kojem 
se čuva euharistijski kruh, u kojem je nazočan sam Gospodin. Podignuto bi-
skupsko ili svećeničko sjedište treba pokazati da je u konačnici Krist taj koji 
vodi zajednicu. Ambon, pult s kojega se čita Božja riječ, treba pomoći da se 
prepozna vrijednost i dostojanstvo biblijskih čitanja kao riječi živoga Boga. 

YOUCAT - KKC za 
mlade 

191.  Koja se liturgij-
ska mjesta nalaze u 
kući Božjoj? 



 

Nedjeljna misao 

Iv 1,14a.12b 

Iz 49,3.5-6 

Ps; 40,2.4.7-10 

1Kor 1,1-3 

                                                   Dati se krstiti 
 

    Proslavivši Krštenje Gospodinovo na kraju božićnog vremena, evanđelje iduće nedjelje riječi-
ma Ivana Krstitelja: „I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji“, poziva nas da promislimo što 
smo mi vidjeli i kako mi svjedočimo. 
Ostao mi je lik jedne bake koja se požalila na to kako se mlađi naraštaji „ne daju krstiti“. Dugo 
već nisam čuo taj izraz koji me potaknuo na razmišljanje tko su kršćani koji se ne daju krstiti. I 
što zapravo znači izraz „krstiti Duhom Svetim“, kako Ivan izriče poslanje Isusa Krista? 

To se pitanje ispreplelo s lijepim uspomenama na blagopokojnog papu Benedikta XVI. koji je u-
vijek imao jasne i iscrpne odgovore na zahtjevna pitanja. Često je govorio o krštenju, o potrebi 
nove Pedesetnice ili krštenja u Duhu Svetom. U jednoj katehezi, naglasivši značaj Crkve, rekao 
je: „Ako ne dopustimo toj zajednici da nas oblikuje, ne postajemo kršćanima. Nitko sama sebe ne 
krsti, nitko sam sebe ne čini kršćaninom. Kršćanima postajemo.“ 

Danas je moderno, osobito među mlađima, imati vlastita uvjerenja o bitnim pitanjima vjere, imati 
privatna tumačenja koja ne mare za autoritete i ne osjećaju potrebu za duhovnim vodstvom. Tak-
vo „autonomno, samoproizvedeno kršćanstvo“ ima problem s površnošću i izoliranošću, koleblji-
vošću i mlakošću upravo jer se „ne da krstiti“ – ni zajedničkim iskustvom vjere ni Duhom Sve-
tim. 
    Govoreći mladima o važnosti i snazi krštenja u Duhu, papa Benedikt rekao je da je to: „Ljubav 
u akciji koja pobjeđuje strah i nesigurnost. Ljubav koja mijenja život u dubini. Ljubav koja u sebi 
nosi vječnost. Biti kršten u Duhu znači biti zapaljen ljubavlju Božjom... biti natopljen Duhom, 
biti osvježen ljepotom plana Božjega za nas i svijet. Postati osvježenje za druge...“ 

Te nadahnute misli prati pitanje zašto bi netko htio iz njih biti izuzet. Zašto si netko ne bi dao do-
kazati ljepotu življenja s Bogom i u Bogu? Zašto bi netko radije svoje vrijeme, svoje snage, svoje 
živce usmjerio na bilo što drugo što nije ni do koljena životu „natopljenom Duhom“? 

Teško je to pitanje, a odgovor se vjerojatno nalazi na, jednako teškom, tragu vjerodostojnosti na-
šega svjedočanstva. Ako smo hram Duha Svetoga, njegova ljepota negdje se mora očitovati. Nje-
govi se plodovi moraju reflektirati u svemu što drugi mogu vidjeti u susretu s nama. Ako se sami 
ne damo krstiti, poučiti i popraviti, ako vlastite svakodnevice i sve što u njima proživljavamo ne-
ćemo produhoviti, možemo se i na trepavice postaviti, ali nećemo moći druge oduševiti. 
Neka nam Gospodin pomogne da se damo krstiti, da njegov Duh zavlada našim mislima, riječima 
i djelima kako bismo mogli biti „osvježenje“ za svijet u kojem živimo!  



 

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

  Sakramentom krštenja primljeni su u zajedništvo Crkve i postali su naši 
najmlađi članovi: Ivan Svekrić, sin Antonija i Barbare r. Sovina iz M. Bune. 

 Sakramentom ženidbe su se vezali: Ivan Malek i Ivana Mikulin. Dominik 
Sovina i Katarina Kolarec. 

 Marijina legija „Kraljice apostola“ - subota u 18:30 sati,  u dvorani Pasto-
ralnog centra. 

 Zajednica mladih -  petak u 20:00 sati 

  Župna Knjižnica - posudba knjiga srijedom od 18:30 –19:00 

 Župni zbor proba - srijeda u 19:00 sati 

 TEČAJ KURSILJA ZA ODRASLE (od 18 godina na dalje) - 26. - 29.01. 
2023. Prijave do 22.01. Kotizacija po osobi 10 €.  Prijava na email ili osob-
no. 

 Molitvena osmina za jedinstvo kršćana- 18 do 25. 01. 

 Taskovnik Zagrebačke crkve pokrajine: stipendij za Sv. Misu - 7.00 €. 
Sprovod - 50.00 €. Vjenčanje - 50.00 € 

 KATOLIČKI KALENDARI ZA 2023. - mogu se nabaviti u sakristiji 

 Upisuju se misne nakane za mjesec: siječanj i veljača. 

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! 

RASPORED KATEHEZA 

PRVOPRIČESNICI  
Kravarsko - dvorana pastoralnog centra  
UTORAK: 18.00 - 19:00 sati - I. grupa 

V. Buna kapela 

SRIJEDA: 19.15 - 20:00 sati - II. grupa.         

KRIZMANICI  
Kravarsko - dvorana pastoralnog centra  

PETAK - 18:45 - 19:45 sati I. grupa 

SUBOTA - 9:00 - 10:00 sati II. grupa 



             Svete mise kroz tjedan 

 

Dan Nakane 

NEDJELJA 

15. SIJEČANJ 
2023. 

II. NKG 

8:00 KOZJAČA 

 

9:30 

 

ŠILJAKOVINA - Omrčen Stjepan  

V. BUNA - Marija Đurašin god, ob. Đurašin, Janko Kalis-
dar god., ob. Kalisar 

 

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO 

D. HRUŠEVEC - Ivan i Franjo Kuzmić, ob. Kuzmić, Kata i 
Rudolf Pavušek, ob. Pavušek, Bara, Ivan Panižić i ob. Panižić 

PONEDJELJAK 

16. siječanj, 2023. Marcel 7:45 + Dražen Turković 

UTORAK 

17.siječanj, 2023. 
Sv. Antun, opat  Nema sv. mise 

SRIJEDA 

18.siječanj,  2023. 
Margareta 18:00 

+ Marija Kolarec god., iz ob. Kolarec, Jerleković, Hudeljić i 
Hundrić 

 ČETVRTAK 

19. siječanj, 2023. 
Makarije 18:00 

+ Marija, Danijel i Josip Petrac god. 

 klanjanje 

   PETAK 

20.siječanj, 2023. 
Sv. Fabijan i 
Sebastijan 

7:45 + Juraj Ceković god. 

SUBOTA 

21. siječanj, 2023. 
Sv. Agneza 

  

18:00 KUMOLATIVNA 

NEDJELJA     
22. siječanj 
2023. 

III. NKG 

Nedjelja Bo-
žje Riječi 

8:00 D. HRUŠEVEC - Ana Gršetić god. 

9:30 

ŠILJAKOVINA - Omrčen Zvonko 

V. BUNA - Ivan Đurašin god., J osip, Bara, Ivan i Stjepan 
Đurašin, Kata, Josip, Franjo, Josip i Ivan Đuretić, Ivan Katulić, 
Nikola Grđan, Ana i Franjo Kovačić 

  

11:00 

 

KRAVARSKO - PRO POPULO 

- krštenje 

KOZJAČA 


