Raspored sv. Misa u ovom tjednu

* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: u 17.00
* subota: u 8.00
* nedjelja: u 8.00 i 10.00 - župna crkva
——————

U franjevačkoj crkvi sv. Katarine sv. Mise su:
* ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak, subota: u 18.00
* srijeda i nedjelja: u 7.00, 9.00 i 18.00
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pon. 15.1. Anastazija, Stošija Mk 2,18-22
uto. 16. 1.

Marcel, Oton

sri. 17.1.

Antun Pustinjak

čet.18.1.
pet. 19.1.

Mk 2,23-28
Mk 3,1-6

Margareta Ugarska Mk 3,7-12
Ljiljana, Mario

Mk 3,13-19

sub. 20.1. Fabijan, Sebastijan Mk 3,20-21
ned. 21.1.

TREĆA
NEDJELJA
KROZ GODINU

Jon 3,1-5.10;
1Kor 7,29-31;
Mk 1,14-20.

Ovaj tjedan preselili su se u Vječnost: 1) U 78. godini
života umrla je Marija BARUŠIĆ r. BELOŠEVIĆ - Matije
Gupca 50; 2) U 81. godini života umro je Vilim MALIGEC - Pristava Krapinska 12; 3) U 76. godini života umro
je Petar BOČKAJ - Doliće 49; 4) U 95. godini života
umro je Vjekoslav KUHAR - Pristava Krapinska 59.
Njima i svim našim pokojnicima neka Gospodin
udijeli vječni život u kojega su vjerovali.

Zaručnički tečaj za one koji ove godine žele sklopiti crkveni brak, bit će u Krapini, prvi tečaj: 15. 16. 17. i 18.
veljače 2018., drugi tečaj: 15. 16. 17. i 18. ožujka 2018.
u Vjeronaučnoj dvorani. Potaknite jedni druge!
* On-line prijave na www.zupa-krapina.hr - link (Prijava
na zaručnički tečaj)
Pozivamo sve vjerničke bračne parove koji ove godine
slave jednu od obljetnice crkvenog braka, da ih proslave zahvalnom sv. Misom u zajedništvu svoje obitelji i
prijatelja ili i sa vjernicima naše župne zajednice.

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

SVETI NIKOLA

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike se nastavlja
po ustaljenom rasporedu iz prvog
polugodišta.
Sljedeće nedjelje, 21. siječnja u
uobičajeno vrijeme, župnu katehezu imaju djeca prvog, drugog i
šestog razreda iz obje škole.
Ministranti će imati svoje susrete
nedjeljom u 9.00. Pozivamo svu
školsku djece da su uključe u
služenje oltaru kao ministranti ili
ministrantice.
Ovogodišnja molitvena osmina za
jedinstvo kršćana pod geslom
„DESNICA TVOJA, GOSPODINE, SNAGOM SE PRODIČI” (Izl
15,1-21) obilježit će se u Zagrebu
i crkvama Zagrebačke nadbiskupije. Za područje našeg dijela Zagorskog arhiđakonata, molitva za
jedinstvo kršćana bit će u župnoj
crkvi Sv. Nikole u Krapini, u nedjelju, 21. siječnja 2018. god. u
10.00. Euharistijsko slavlje i molitvu vodi dr. Zvonimir KUREČIĆ,
tajnik Povjerenstva Zagrebačke
nadbiskupije za ekumenizam i dijalog. Pozvani su svi vjernici iz
naše župe i cijeloga Zagorja!
ŠALA: Baka kaže unuci: „Ove
godine od mene možeš izabrati
jednu lijepu knjižicu.” Kaže unuka: „Odlično bako, želim tvoju
deviznu štednu knjižicu.”

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
IBAN: HR1723600001101323611

DUHOVNO INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE KRAPINA

Krapina - godina XI - broj 7(529) - 14. siječnja 2018.
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ZAHVALA NA KRAJU BLAGOSLOVA OBITELJI
Dragi moji župljani!

Viti, koji su svojom žrtvom po-

U utorak 9. siječnja, službeno mogli u realizaciji blagoslova.

smo završili ovogodišnji posjet i

Svi oni vas sve puno pozdrav-

blagoslov obitelji kojeg je primilo ljaju i zahvaljuju na lijepom sus-

2345. obitelji. Iskreno zahvalju- retu i lijepim iskustvima.

jem svima na lijepom susretu

Hvala svima koji ste nas na

prilikom blagoslova. Lijepo je bilo bilo koji način okrijepili u vašem
susretati vas, s vama moliti za domu. Hvala od srca na vašem
vas i vašu obitelj, razgovarati…

materijalnom (novčanom) daru

HVALA p. Franji Jurincu, gvar- koji ste darovali prilikom blagosdijanu u Krapini, g. Slavku Mila- lova. Sav taj novac - i onaj koji
Matiji je upisan u knjižice i onaj koji ste
bogoslovu i dali za blagoslov, nalazi se u žu-

koviću, trajnom đakonu,
Vragoviću,

našem

akoliti, na svesrdnoj požrtvov- pnoj blagajni i namijenjen je,
kao i svake godine, za redovno
nosti, molitvi i blagoslivljanju.
Zahvaljujem pratiteljima; Pet- funkcioniranje naše župe.

ru

Markoviću,

Slavku

Hršaku;

Stanku Tušeku, Željku Šimuniću,
Dragutinu

Perperu,

Dragutinu

OD SRCA SVIMA

NA SVEMU HVALA!!!

Poslonu, Zdravku Poslonu i Ra-

Tko do sada nije primio bla-

Kristijanu, Ivanu, Dini, Goranu i

Vaš župnik Tomica Šestak

dovanu Vragoviću. Hvala i našim goslov, a želi, neka se javi župniministrantima; Karlu, Predragu, ku za naknadni blagoslov.
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Sveti Nikola
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Molitva za jedinstvo kršćana od 18. - 25. siječnja 2018.

Desnica Tvoja, Gospodine, snagom se prodiči
1. dan, četvrtak 18. 1. - Vjekovječni
Bože, ti ne pripadaš ni jednoj kulturi,
ni jednoj zemlji, već si Gospod sviju,
ti nas zoveš da prihvatimo strance.
Pomozi nam svojim Duhom da živimo kao braća i sestre, primajući u
tvoje ime svakoga i živeći u pravednosti tvojeg kraljevstva. To te molimo
u ime Isusa Krista. Amen.

Posrnule diže jednog po jednog:
po imenu svakog znanca
izbavljena sad od srama
podignut desnicom Gospodnjom.

2. dan, petak 19. 1. Milosrdni
Bože,
budi bliz onima koji
su žrtve trgovine
ljudima, podaj im
sigurnost da vidiš njihove nevolje i
čuješ njihove vapaje. Daj da tvoja
Crkva bude ujedinjena u suosjećanju
i hrabrosti da radi za onaj dan kad
više nitko neće biti iskorištavan i u
koji će svi biti slobodni živjeti život
dostojanstva i mira. To molimo u ime
trojedinog Boga koji može učiniti
nemjerljivo više od onog što mi možemo moliti ili zamisliti. Amen.

tijela i umove
njen dodir ljubavi
čudesni su izvori
kad liječi nas desnica
Gospodnja.

3. dan, subota 20. 1. - Svojom nas
milošću, Bože, obnovi u duši i tijelu
stvori u nama čisto srce i čisti um da
mognemo podati slavu tvojemu Imenu. Podaj da crkve steknu jedinstvo
Desnica Gospodnja svrhe za posvećenje tvog naroda po
u našoj zemlji sije Isusu Kristu koji s tobom živi i kraljuSije sjeme slobode, ljubavi i nade. je u jedinstvu Duha Svetoga u sve
vijeke
vijekova.
Ruku pod ruku
sa svih strna zemlje
Amen.
sabiru se djeca
Desnica Gospodnja
sjedinjena desnicom
liječi u našoj zemlji,
Gospodnjom.
uništene liječi duše,

Desnica Gospodnja
u našoj zemlji diže

4. dan, nedjelja 21. 1. - Bože svake
utjehe i nade, tvoje je uskrsnuće porazilo nasilje križa. Daj da kao tvoj narod budemo vidljivi znak da će nasilje svijeta biti slvadano. To te molimo
u ime uskrsloga Krista. Amen.
Desnica Gospodnja
pokazuje u našoj zemlji
Put pokazuje kojim nam je ići;
oblaci ga zastiru
i lako tu zalutamo
no ipak nas vodi desnica Gospodnja.

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU - B

Sveti Nikola
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Ohrabrujuća poruka prvih učenika
Bog nas poziva i očekuje naš odgovor.
Mali Samuel je od djetinjstva bio pažljiv
na Božji poziv.
Sveti Pavao nas ove nedjelje potiče da
naš kršćanski poziv provedemo u djelo.
U današnjem evanđeoskom ulomku
sveti Ivan evanđelist nam opisuje susret
prvih učenika s Isusom. Andrija nakon
svog susreta s Isusom dovodi svoga brata
Petra Isusu, a Filip nakon svoga susreta s
Isusom dovodi svoga prijatelja Natanaela
Isusu.
U susretu tih prvih učenika s Isusom
možemo zapaziti tri stava.
Prvi je stav dvojce učenika – Andrije i
Filipa. Njih dvojca su svojevoljno krenuli
za Isusom. Oni su na aktivni način tražili
Isusa, a Isus je dopustio da ga nađu. Isus
se ne igra skrivača s nama i ako ga tražimo iskreno i otvorena srca, sigurno ćemo
ga naći.
Drugi stav ili ponašanje se očituje kod
Petra. On se je, čini se, dao nagovoriti,
doduše nevoljko, na susret s Isusom.
Često je to i naša situacija: vjera drugih
vjernika može nas nadahnuti da se i u
nama probudi želja za susretom s Isusom. Baš zato nam Crkva predočuje svece za primjer da nam pomognu na putu
vjere.
Treće ponašanje ili treći stav je cinizam
apostola Natanaela. I danas, nažalost,
ima puno ciničnih ljudi, ponekad i u krugovima vjernika. Ipak, Bog ni takve ljude
ne zaobilazi, već ih tiho, preko različitih

životnih događaja i iskušenja priprema za
prihvaćanje vjere. Ovdje se sa zahvalnošću možemo sjetiti svih onih koji su bili
posrednici vjere u našem životu: naših
roditelja, baka i djedova, rođaka, župnika,
časnih sestara, vjeroučitelja... Istovremeno, trebali bi misliti i na to da i mi možemo biti posrednici vjere, da riječima i
primjerom svoga života možemo Isusu
dovesti druge.
„S Isusom biti i s Isusom ostati“ – to je
znak raspoznavanja nas kršćana, Isusovih
učenika. Iskustvo osobnog susreta s Bogom po Isusu temeljni je oslonac i nositelj
našeg kršćanskog života. Naša kršćanska
vjera postati će punoljetna tek onda kada
je osobno iskustvo susreta s Isusom opravda. U životu svakog od nas može doći
trenutak kada bi nam vjera mogla postati
nesigurna. Tada ćemo shvatiti da ostaje
samo ona sigurnost vjere koju smo stekli
osobnim iskustvom susreta s Isusom. S
Isusom se možemo osobno susresti u
sakramentima, naročito u sakramentu
euharistije ili svete pričesti pod svetom
misom, u molitvi, u dobrim djelima, odricanjima, trpljenjima, radostima i tugama
života.
Ove nedjelje trebali bi si postaviti pitanje: znam li ja gdje stanuje Isus, gdje ga
mogu pronaći? Ako se stvarno budemo
trudili tražiti Isusa, možemo biti sigurni
da njegov umirujući odgovor neće izostati:“Dođi i vidi!“ Isus je među nama, nije
se „iselio“ iz našeg svijeta. đakon

