Raspored sv. Misa u ovom tjednu

* ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: u 19.00
* četvrtak: u 8.00 i 19.00
* subota: u 8.00
* nedjelja: u 8.00 - župna crkva
u 7.00, 9.00 i 11.00 - Trški Vrh
———-

U franjevačkoj crkvi sv. Katarine sv. Mise su:
* pon., uto., sri., čet., pet. i sub.: u 18.00
* nedjelja: u 7.00, 9.00 i 18.00
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pon. 26.6.

Vigilije

uto. 27.6.

Ćiril, Ladislav

Mt 7,6.12-14

sri. 28.6.

Irenej, Vinka

Mt 7,15-20

čet. 29.6.

PETAR I PAVAO

Mt 16,13-19

Mt 7,1-5

pet. 30.6. Rimski prvomučenici Mt 8,1-4
sub. 1.7.

Aron, Oliver

ned. 2.7.

TRINAESTA
NEDJELJA
KROZ GODINU

Mt 8,5-17
2Kor 4,8-11.14-16a;

Rim 6,3-4.8-11;
Mt 10,37-42.

U subotu 24. lipnja, sakrament Ženidbe sklopili su: Goran SLUKAN i Lucija KLOBUČAR - živjet će u Krapini.
Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u
njihovom zajedničkom životu.
—————————

Ovaj tjedan preselili su se u Vječnost: 1) U 75. godini
života umrla je Nada STRMEČKI r. SOPEK - A. Šenoe
13; 2) U 86 godini života umro je Josip ŠTEFANIĆ Zagora 7.
Njima i svim našim pokojnicima neka Gospodin udijeli
vječni život u kojega su vjerovali.

Sakrament ženidbe žele sklopiti: Nikola BAJCER, sin
Zdravka Bajcera i Ivanke r. Kozina, rođ. 19. srpnja 1996.,
župa Krapina - uzima Natašu KLASIĆ, kćer Nenada
Klasića i Danice r. Horvat, rođ. 8. svibnja 1999., župa
Krapina. Vjenčanje će biti 15. srpnja 2017. u Krapini.
Svima koji idu na zasluženi odmor želimo puno uspjeha!

D U H OV N O I NF O RM ATI V NI
LI S T I Ć Ž U PE K R API N A

U prvoj polovici ovoga mjeseca u samostan časnih sestara
Svetog Križa u Krapinu, došla je s. Stanka KALINIĆ iz Donjeg Miholjca
gdje je posljednje dvije i pol godine službovala. U Krapini će obnašati službu kućne poglavarice i
vršiti potrebne službe. Želimo joj
srdačnu i iskrenu dobrodošlicu!!!
U četvrtak 29. lipnja, svetkovina
je sv. Petra i Pavla. U župnoj
crkvi sv. Mise su u 8.00 i 19.00. U
susjednoj župi Petrovsko slave
se zaštitnici župe. Središnja Misa
u Petrovskom je u 11.00. Svi
štovatelji sv. Petra i Pavla pozvani su na proštenje u Petrovsko!
Sljedeće nedjelje 2. srpnja bit će
na Trškom Vrhu DEKANATSKO
PROŠTENJE. Pobožnost Križnog puta bit će u 10.30 u cintoru.
Sv. Misu u 11.00 u zajedništvu
svećenika Krapinskog dekanata,
predvodit će p. Vlado MUSTAČ,
župnik župe Đurmanec. Na zajedništvo misnoga slavlja pozvani su
svi vjernici Krapinskog dekanata,
pozvan si i Ti i Tvoja obitelj!
ŠALA: Ulazi programer u crkvu i
pita svećenika: Ima li ovdje Wi-fi?
Svećenik zakoluta očima i kaže:
Bože pomozi! To je korisničko
ime ili lozinka? - upita programer.

Izdaje: Župa Krapina, Trg Sv. Nikole b. 1 * Uređuje i odgovara: Tomica Šestak, žpkKR
049/371 456 * e-mail: zupa.krapina@zg-nadbiskupija.hr * www.zupa-krapina.hr
Za potrebe Crkve možete uplatiti na; IBAN: HR1723600001101323611

SVETI NIKOLA
DUHOVNO INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE KRAPINA

Krapina - godina X - broj 31(500) - 25. lipnja 2017.

12. NEDJELJA KROZ GODINU - A
Poštovani čitatelji duhovno informativnog listića župe Krapina, “SVETI NIKOLA”! Obraćam vam se kao urednik i odgovorna osoba, te kao vaš župnik - petstoti
puta (500) na ovaj način, preko našeg listića, koji je počeo izlaziti u ovakvom izdanju
pred deset godina na Prvu nedjelju došašća, točnije 2. prosinca 2007. god.
Zahvaljujem Bogu za milosti koje smo
zadobili prilikom pripreme i čitanja naših
listića. Zahvaljujem našem gosp. đakonu
Slavku Milakoviću, koji se u br. 217 od
22. siječnja 2012. godine priključio uređivanju jedne stranice svojim prilozima, razmišljanjem o Božjoj Riječi dotične nedjelje.
Hvala i mladima koji obogaćuju listić svojim prilozima! Zahvaljujem i svima vama
koji ste redovno uzimali, čitali, informirali
se i duhovno hranili listićem Sveti Nikola.
Bili ste mi moralna podrška u redovnoj
pripremi listića za svaku nedjelju kroz ovih
deset godina. Hvala vam na tome!
Ispričavam se ako koji puta niste u listiću
našli ono što ste možda očekivali ili se pronašli nešto što baš i niste očekivali. Događale su se u listiću i gramatičke ili štamparske pogreške, Bogu hvala, tko radi taj i
pogriješi. Oprostite, nije namjerno. Moglo
se pronaći puno aktualnih informacija iz
župe, dekanata, nadbiskupije ili Crkve općenito. Bilo je i puno zanimljivosti, duhovnog i poticajnog sadržaja. Svaki listić je u
svom sadržaju imao i šalu ili vic, ponekad i
karikaturu… i još puno toga. Dakle za
svakoga ponešto. Bogu hvala!
Svih 500 listića možete naći i na našoj

župnoj web stranici: zupa-krapina.hr. Mogu
se isprintati u boji, uvezati kao knjiga svaka
godina zasebno i čuvati za pokoljenja i
naraštaje koji dolaze poslije nas.
Ovo što ste u ovom tekstu dosada pročitali, daje dojam da s ovim brojem listića
želim završiti izlaženje našeg listića i da se
gasi župni listić SVETI NIKOLA, nipošto! Župni listić će i dalje svake nedjelje
izlaziti i bit će još bolji. Dao Dobri Bog da
ugleda i tisućiti broj!
Evo malo statistike tehničke naravi za
ovih prvih 500 brojeva listića: svaki od 500
listića tiskan je na A4 formatu i kad se presavije dobiju se 4 stranice B5 formata. Dakle, to je knjiga od 2000 stranica. Ako uzmemo prosjek da je svake nedjelje otisnuto
800 komada listića, dobit ćemo podatak da
je otisnuto 400.000 komada listića (A4
papira). Svaki listić je obostrano kopiran,
pa dobivamo ukupno 800.000 kopija. 1000
A4 papira teži oko 5 kg. Mi smo potrošili
400.000 kom papira, to je 2.000 kg ili 2
tone papira. Financijska statistika nije ovdje
izražena, no ako vas baš zanima, slobodno
se raspitajte u fotokopiraonama o cijeni
kopiranja. Trebalo je i nešto vremena za
pripremu svakog listića, o čemu također
nema statističkih podataka. Moglo bi se još
toga nabrajati o našem listiću. Možemo
zaključiti da listić ima i svoju cijenu, zato
mi je drago da ga cijenite i redovito čitate.
Zahvaljujem vam i na novčanom prilogu
kojega dajete prilikom uzimanja listića.
Slobodno to činite i dalje, premda nigdje
na listiću nije otisnuta cijena. Vaš župnik
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Sveti Nikola
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i radite na tome što postati želite!
Možete, samo je potrebno krenutii.
Svijet vam govori da ne možete…
Nemojte čekati ono nešto da bi krenuli,
Društvo vam govori da ne možete…
trebate krenuti pa će doći ono nešto.
Ponekad vam i obitelj govori da
ne možete, što će vam to, zašto sada... Nije bitno koliko je godina u vašem životu,
bitno je koliko je života u vašim godinama.
Onda se dogodi da i sami počnete
Uvijek je pravi trenutak za živjeti.
sumnjati u sebe. Ma smrt se dogodi kad
Ti biraš: ustati ili odustati.
sami počnete sumnjati u sebe.
Čekati ili krenuti.
Smrt snova, nada, želja, ambicija, vjere…
Maštati ili biti.
Ponekad je potrebno umrijeti drugima
Vikni glasno: Ja sam živ!
da bi počeli živjeti.
Ja
želim ostvariti svoj san.
Danas će vam ljudi sve oprostiti
Krećem
sad jer želim živjeti.
osim jednoga? Uspjeha.
Krećem
jer mogu!
A u današnjem pesimističnom svijetu
Sada
je
vrijeme.
i sebičnom društvu uspjeh je
Ovo
je
tvoj
trenutak.
i sanjati i maštati i imati viziju i željeti...
Idi,
ne
čekaj
sutra
jer
i
ono
će postati sada.
Ali ni tu nije kraj jer vi niste stvoreni
Sada
je
vrijeme.
da bi samo sanjali i maštali, željeli..
Sada je taj trenutak.
Vaša duša je za let stvorena. Da je samo
SADA KRENI - JER MOŽEŠ!
maštala – ptica ne bi nikad poletjela.
(izvor: katolička skupina mladih Hrvatsko
Usudite se započeti.
Nadzemlje iz Splita)
Usudite se poletjeti.
Usudite
se
započeti
s Bogom
Usudite se živjeti.
da
vaš
život
postane
remek-djelo
Vi ste rođeni za velike stvari!
na Njegovu slavu jer smo stvoreni
Nemojte samo sanjati već i činite!
za Nebo.
Nemojte samo maštati već djelujte
Vaši mladi

USUDI SE

Ovaj tjedan su započeli radovi na rekonstrukciji zidova oko glavnog oltara u župnoj
crkvi, stoga će do daljnjega Presveto Tijelo
Kristovo biti pohranjeno u svetohraništu na
desnom pokrajnjem oltaru Srca Marijina.

Zborna molitva: 12. Nedj. kroz godinu
Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa
strahopoštovanjem i ljubavlju.
Ti nikad ne kratiš svoga vodstva vjernima
koje si utemeljio u svojoj ljubavi.
Po Gospodinu...
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Ne bojte se!
Reče Isus svojim apostolima:“Ne bojte se
ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće
otkriti ni tajno što se neće doznati. Što
vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što
na uho čujete, propovijedajte na krovovima.“

drugi plan i svesti je na nešto nebitno i
nevažno. Današnji ljudi vjeru često promatraju kao nešto što je zastarjelo, nadiđeno i beskorisno.
Mnogi kršćani-katolici zbog toga su
prestrašeni i ne usude se „govoriti s krovova“. Ili ako se što i usude govoriti, onda
to govore u duhu ovoga svijeta, pa to
ispada nekako mlako, razvodnjeno i što
godi ušima današnjih ljudi.
Gospodine, često smo pod utjecajem
svijeta u kojem živimo i bojimo se progovoriti o onome što nosimo u srcu i u što
vjerujemo. Strah nas je govoriti protiv
nasilja nad životom, protiv pobačaja i eutanazije, protiv rada nedjeljom, protiv
napada na brak i obitelj…
Bojimo se stati uz one koji su na bilo
koji način obezvrjeđivani zato što su prognanici i izbjeglice, stari i bolesni, manje
obrazovani ili bez posla. Strah nas je razgovarati s ljudima u prilog vjerskih sloboda, vjeronauka u našim vrtićima, osnovnim
i srednjim školama.

Strah je jedan od ljudskih osnovnih osjećaja. Može zvučati neobično, ali strah
također i čuva od mnoštva toga čemu smo
izloženi. Strah nije dobar kad nas blokira
tako da više nismo sposobni pravo reagirati zbog njega. Često se u životu trebamo suočiti sa svojim strahovima i unatoč
našim strahovima moramo nastaviti raditi i
djelovati.
Isus je znao da njegovim učenicima i
sljedbenicima neće biti lako nastaviti njegovo djelo naviještanja Radosne vijesti o
Božjem spasenju svijeta i čovjeka. Znao je
da će uvijek biti onih kojima će njegova
Radosna vijest – Evanđelje smetati i da će
takvi nastojati na sve načine ušutkati navjestitelje evanđelja. Da bi to postigli koristit će se raznim vrlo djelotvornim metodama zastrašivanja.
Dobro se sjećamo koliko su te metode
bile djelotvorne u raznim bezbožnim sustavima iz dalje ili bliže prošlosti. Zato Isus
hrabri svoje učenike i sve nas koji ćemo
naviještati njegovu poruku.
Ni naš materijalizirani i bezbožni svijet Hvala ti, Gospodine, za tvoje riječi ohne želi slušati Božji glas. Ni danas nije rabrenja iako tako često ne računamo na
lako prenositi Isusovu poruku. Suvremeni tvoju pomoć i zaštitu. Pomogni nam da se
svijet u kojem živimo želi potisnuti vjeru u znamo više osloniti na tebe. đakon

