Raspored sv. Misa u ovom tjednu
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——–——

U petak 22. rujna, u crkvi Majke
Božje Jeruzalemske na Trškom
Vrhu u 19.00 bit će koncert u
sklopu Varaždinskih baroknih
večeri uz suradnju s radionicom
Heferer. Nastupa: TRIO D ORO.
Svi ste pozvani! Ulaz slobodan!

* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: u 19.00
* subota: u 8.00
* nedjelja: u 8.00 i 10.00 - župna crkva - “Posvetilo”
Trški Vrh - NEMA

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. 18.9. Josip Kupertanski Lk 7,1-10
uto. 19.9.

Januarije, Teodor

Lk 7,11-17

sri. 20.9.

Andrija Kim

Lk 7,31-35

čet. 21.9.

MATEJ, apostol

Mt 9,9-13

pet. 22.9.

Silvan, Oton

Lk 8,1-3

sub. 23.9.

KVATRI

Lk 5,1-11

ned. 24.9.

25.
NEDJELJA KROZ
GODINU

Iz 55,6-9;
Fil 1,20c-24.27a;
Mt 20,1-16a

U petak 15. i subotu 16. rujna krstili su se: 1) Klea HORVAT, prvo dijete Filipa Horvata i Magdalene Gordane
Lenard - Doliće 74; 2) Jakov PETEK, prvo dijete Ivice
Peteka i Ivane r. Janžek - Dr. Franje Tuđmana 2; 3) Nika
BONČIĆ, prvo dijete Aleksa Bončića i Katarine Rozalije
r. Jakopović - Dugo Selo
Roditeljima čestitamo prihvaćanje novoga života.
Budite dostojni svjedoci svojoj djeci!!!
—————

U petak 15. i subotu, 16. rujna, sakrament Ženidbe sklopili su: 1) Filip HORVAT i Magdalena Gordana LENARD - žive u Doliću 74; 2) Aleks BONČIĆ i Katarina
Rozalija JAKOPOVIĆ - živjet će u Dugom Selu.
Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u
njihovom zajedničkom životu.
————–-

Ovaj tjedan preselila se u Vječnost: U 88. godini života
umrla je Ana GUMBAS r. GUMBAS - Žutnica 29.
Njoj i svim našim pokojnicima neka Gospodin udijeli vječni život u kojega su vjerovali.

U subotu 23. rujna u 10.00 bit će
sv. Ispovijed školske djece,
roditelja, učitelja, profesora…
Zaziv Duha Svetoga za početak
šk/vj. god., u nedjelju 1. listopada
U nedjelju 24. rujna slavimo godišnju proslavu posvete župne
crkve sv. Nikole bisk. u Krapini
Dječji zbor u subotu u 11.00
Veliki mješoviti crkveni zbor u
četvrtak poslije mise
Ministranti petkom poslije mise
Susreti mladih subotom
Zaručnički tečaj ili priprava za
kršćanski brak - bit će u Krapini;
od 12. - 15. listopada 2017.
ŠALA: Prometni policajac zaustavlja pijanog vozača koji vozi u
pogrešnom smjeru u jednosmjernoj ulici. Gdje si to krenuo?! zagrmi policajac na pijanca.
Nemam pojma, hik, a ionako sam
zakasnio, hik, vidiš da se svi već
vraćaju!

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 43(512) - 17. rujna 2017.

24. NEDJELJA KROZ GODINU - A
Dragi vjernici,
župljani Župe krapinske!
Približava se veliki blagdan za našu
župu! Možda nismo dovoljno svjesni
trenutka kojega nam Bog želi podariti. Zapitajmo se svi skupa, ‘jesmo li
ga zavrijedili?’ Budite čvrsto uvjereni
da jesmo! Čestitam vam! Hvala vam!
Pa mi smo od Boga isprosili svećeničkog kandidata koji će u subotu 30.
rujna ove godine u 10.00 biti zaređen
za đakona Zagrebačke nadbiskupije
u zagrebačkoj katedrali. To je naš -

Toni POTREBIĆ, sin Milana Potrebića i Sonje r. Markeš, rođen 14.
kolovoza 1993. u Zagrebu, a kršten
20. studenoga 1993. u Krapini, ulica
Kardinala Stepinca 6. Obitelj Potrebić, uz Tonija ima i sina, Tonijevog
brata blizanca Dinu i kćer Anu.
Ovaj podebljani tekst shvatite kao
navještaj ređenja za đakonat. Taj
navještaj ima važnost kao i ženidbeni
navještaj, pa ako netko znade kakvu
zapreku za ređenje, neka se vođen
istinom izjasni za dobro Crkve.
Čestitamo obitelji Potrebić i zahvaljujemo za sina Tonija kojega su podarili Crkvi za služenje. Rijetke su
majke i očevi koji se žrtvuju za duhovno zvanje. Obitelji Potrebić, od
srca Vam hvala! Dobri Bog neka Vam

dadne snage da i dalje pratite svoga
sina molitvama i žrtvama te Vam
udijeli nagradu.
Poštovani župljani, na drugoj stranici današnjega listića, Toni vam se
želi zahvaliti toplim riječima i preporučiti u daljnje molitve. - pročitajte…
Ovime vas želim sve pozvati na
đakonsko ređenje u subotu 30. rujna
u našu prvostolnicu. Neki od vas ste
bili na đakonskom ređenju našega
trajnoga đakona Slavka Milakovića.
No ovo ređenje će biti posebnije, jer
znamo, da ćemo uskoro poći i na svećeničko ređenje i da se nakon ovoga
ređenja moramo pripremati i za Mladu misu u Krapini, a posljednja je
bila u ljetu 1952. pred 66 ljeta.
Zato ćemo na ređenje poći autobusom i privatnim prijevozom. Od sutra (u ponedjeljak i utorak kod časnih sestara) se možete upisati za odlazak
autobusom na ređenje u Zagreb. Upisivanje za autobus trajat će do nedjelje, 24. rujna, kako bismo u nedjelju
znali točan broj hodočasnika. Troškove prijevoza podmirit će se iz župne
blagajne, stoga će za sve koji idu autobusom, prijevoz biti besplatan. Ostale pojedinosti o odlasku na đakonsko ređenje, saznat ćete sljedeće nedjelje u crkvi i u župnom listiću. ŽpkKR
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Sveti Nikola

Dragi župljani!
Prije svega bih želio zahvaliti svima
Vama za dosadašnju podršku na mojem putu prema svećeništvu, a posebno za Vaše molitve. Prošlo je pet godina otkako sam ušao u bogosloviju i
započeo formaciju za svećeništvo. U
subotu 30. rujna u zagrebačkoj katedrali bit ću zaređen za đakona te time
učiniti posljednji korak pred svećeničko ređenje. Đakonskim ređenjem
ja ću postati prijelazni đakon, ne trajni, jer ću primiti prvi stupanj svetoga
reda, što je uvjet za primanje drugoga
stupnja svetoga reda, odnosno da
postanem svećenik. Pošto je naša župa blagoslovljena prisutnošću trajnoga đakona Slavka, mnoge informacije
o đakonatu su poznate, no smatram
da bi bilo prigodno posvetiti par riječi
sakramentu kojega ću primiti kroz
nekoliko dana.
Naziv đakon dolazi od grčke riječi
diakonos, što znači poslužitelj, sluga.
Kao bit đakonata moglo bi se navesti
služenje, po uzoru na Isusa Krista
koji je došao na svijet ne da bude služen, nego da služi. U Djelima apostolskim možemo čitati kako su u rastućoj Crkvi apostoli bili previše zauzeti
propovijedanjem Evanđelja te nisu
imali mogućnosti posvetiti se svakodnevnom služenju najpotrebnijima.

24. NEDJELJA KROZ GODINU - A
polagali ruke da bi na njih sišao Duh
Sveti, a taj obred ređenja ćemo moći
doživjeti 30. rujna u zagrebačkoj katedrali. Tijekom obreda ćemo mi ređenici preuzeti obavezu redovite molitve za čitav Božji narod te poslušnost
biskupu. Osim toga đakonskim ređenjem ćemo obećati život u celibatu,
odnosno u beženstvu, po uzoru na
Isusa Krista koji se potpuno posvetio
vršenju Božje volje i služenju Božjemu narodu, Crkvi. Zadaća đakona je
služenje svećeniku kod misnih slavlja, vođenje obreda ženidbe, krštenja i
sprovoda. Osim toga vrlo važna zadaća đakona je čitanje Evanđelja tijekom mise i propovijedanje (riječima i
djelima). Stoga su neizostavna konkretna djela ljubavi te briga o najugroženijima.
Danas selim u župu sv. Marka Križevčanina u Zagrebu, gdje ću obavljati
đakonski praktikum
do svećeničkog ređenja u lipnju 2018.
Ovom prilikom preporučam sebe i ostale ređenike u Vaše
molitve, kako bi uspješno dospjeli do svećeničkog ređenja i slavlja mlade mise.

Vaš Toni Potrebić
Stoga su odlučili odabrati sedmoricu muškaraca za đakone koji bi bri- Zborna molitva: 24. Nedjelja kroz god.
nuli o potrebama Crkve, tj. vjernika. Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.
Apostoli su na novoizabrane đakone Daj da ti služimo svim srcem te iskusimo
darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu…
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Sveti Nikola
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Opraštanje
Tada pristupi k njemu Petar i reče:
„Gospodine, koliko puta da oprostim
bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do
sedam puta?“ Kaže mu Isus: „Ne kažem
ti do sedam puta, nego do sedamdeset
puta sedam.“

U današnjem evanđelju Petar postavlja
pitanje koje žulja svakog čovjeka. Kako
oprostiti drugome kada me povrijedi?
Naša prva reakcija je da mu uzvratimo
istom mjerom. Nakon toga obično slijedi
protu mjera. I tako spirala osvete raste i
ide u beskraj. Kako je prekinuti? Kako
stati i ne uzvratiti zlo za zlo?
Petar je već u svom upitu bio velikodušan. Oprostiti nekome sedam puta nije
malo. Ipak, to je samo naša ljudska računica. Isus tu ne zastaje nego širi horizonte praštanja u beskraj. S Isusom započinje nešto novo i na području praštanja. Jedni način da se prekine lanac zla je
opraštanje, potpuno i bezuvjetno opraštanje. Za čovjeka moći oprostiti je vrhunska hrabrosti i krepost. Isus nam je
to najbolje pokazao na križu. Potpuno je
oprostio svojim mučiteljima.

deset tisuća talenata. Kako nije imao
odakle vratiti padne ničice preda nj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću
ti vratiti. Gospodar se smilova tome sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.“

U našoj svakodnevnici često smo nemilosrdni jedni prema drugima. Dug
čovjeka iz današnjeg evanđelja bio je
jako velik. Cijela provincija Galileja je u
Isusovo vrijeme Rimu plaćala godišnje
100 talenata. Dug ovog čovjeka bio je,
dakle, sto puta veći. I dobio je oproštenje. Koliki smo dužnici jedni prema drugima, a koliko tek svatko od nas je dužan
Bogu! Mi često ne želimo jedni drugima
oprostiti. Bog nam uvijek sve oprašta
ako ga iskreno zamolimo.

„A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto
denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan! Drug stane pred
nj i stane ga zaklinjati… Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok
mu ne vrati duga.

Čovjek očito nije ništa razumio ni naučio od dobrote koja mu je bila iskazana.
To je naša slika. Iako smo toliko puta
doživjeli i iskusili Božju milost i opraštanje, ne znamo i ne želimo je drugima
iskazati. Prema drugome smo nemilosrdni dok ne isplati do posljednjeg novčića.
„Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad Gospodine, pomogni nam da znamo
od srca oprostiti da bi onda i nama mogkralj odluči urediti račune sa slugama.
Dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše lo biti oprošteno. đakon

