Raspored sv. Misa u ovom tjednu

* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: u 19.00
* subota: u 8.00
* nedjelja: u 8.00 i 10.00 - župna crkva
u 11.30 - u Žutnici
————

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. 16.4.

Bernardica

Iv 6,22-29

uto. 17.4.

Rudolf, Robert

Iv 6,30-35

sri. 18.4.

Apolonije, Roman

Iv 6,35-40

čet. 19.4.

Konrad, Ema

Iv 6,44-51

pet. 20.4.

Agneza, Dina

Iv 6,52-59

sub. 21.4.

Anzelmo, Goran

Iv 6,60-69

ned. 22.4.

ČETVRTA
VAZMENA
NEDJELJA

Dj 4,8-12
1 Iv 3,1-2
Iv 10,11-18

U subotu 14. i nedjelju 15. travnja, krstili su se: 1) Bruna
CESAREC, drugo dijete Tomice Cesarca i Marine r. Lončar - Žutnica 8; 2) Jan IVANJEK, drugo dijete Josipa
Ivanjeka i Petre r. Večković - Frana Galovića 7b.
Roditeljima čestitamo prihvaćanje novoga života.
Budite dostojni svjedoci svome djetetu u vjeri!!!

Sakrament Ženidbe žele sklopiti; 1) Marko DOLIČKI, sin
Brune Doličkog i Vere r. Goričan, rođ. 1. siječnja 1990.,
župa Krapina - uzima Andreju KUŠAN, kćer Andrije
Kušana i Ane r. Šivalec, rođ. 10. ožujka 1988., ž. Zabok.
Vjenčanje će biti u Krapini 5. svibnja 2018. 2) Tomislav
FRUK, sin Josipa Fruka i Renate r. Krklec, rođ. 2. lipnja
1993., župa Krapina - uzima Anu BATIČ, kćer Branka
Batiča i Rozalije r. Ljubić, rođ. 20. travnja 1994., župa
Stenjevec. Vjenčanje će biti u Zaboku 23. lipnja 2018.
Zaručnički tečaj, priprava za crkveni brak, bit će u Krapini - od 17. do 20. svibnja 2018. u 20.00.

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

Susret roditelja ovogodišnjih krizmanika bit će sutra, u ponedjeljak 16. travnja u 19.00 u župnoj
crkvi. Susret je obavezan!!!
Susret roditelja ovogodišnjih prvopričesnika koji polaze školu Lj.
Gaj bit će u utorak 17. travnja u
19.00, a susret roditelja djece koji
polaze školu A. Cesarec bit će u
srijedu 18. travnja u 19.00. Susreti će započeti sv. Misom u crkvi,
a nastavit će se u vjeronaučnoj
dvorani. Susret je obavezan!!!
Župna kateheza po rasporedu.
Sljedeće nedjelje, 22. travnja u
uobičajeno vrijeme, župnu katehezu imaju djeca četvrtog, petog
i sedmog razreda iz obje škole.
Mladi Zagrebačke nadbiskupije
okupit će se na tradicionalnom
hodočašću u zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju Dobrog Pastira,
22. 4. 2018. godine. Budući da je
ta nedjelja i Dan duhovnih zvanja,
program će u katedrali započeti u
17.30 sati euharistijskim klanjanjem, Euharistijsko slavlje u 19.00
predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
ŠALA: Zaustavi policajac vozačicu: - Gospođo, prošli ste kroz
crveno! - Ali, gospodine, ja sam
daltonist. - Nema veze, ovdje i
stranci plaćaju kazne.

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
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Priopćenje s 56. zasjedanja sabora
Hrvatske Biskupske Konferencije
Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske
konferencije, 56. u nizu, održano je pod
predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u
Zagrebu od 10. do 12. travnja 2018.
… Biskupi su se prvog dana zasjedanja na osobit način osvrnuli na prijepore koje je u hrvatskoj javnosti izazvala
inicijativa aktualnih vlasti da se u Hrvatskom saboru ratificira Konvencija
Vijeća Europe o sprječavanju i borbi
protiv nasilja nad ženama i nasilja u
obitelji. Tim povodom su biskupi uputili zajedničku izjavu hrvatskoj javnosti
u kojoj su ponavljajući već više puta
istaknutu svoju predanost u zaštiti
svih ljudi od nasilja, upozorili da Konvencija, osim onoga što se pozitivno
ističe u njenom naslovu, svojim sadržajem otvara puno nedoumica i nejasnoća. Članovi HBK izrazili su svoje
protivljenje ratifikaciji Konvencije smatrajući da Republika Hrvatska svojim
zakonskim okvirom i provedbom može sama urediti pitanja suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Istaknuli su nadalje, da u Konvenciji postoje
ideološki elementi sukladni 'rodnoj
teoriji' odražavajući rodnu ideologiju
na temelju koje se gradi takozvana
'gender kultura', strana kršćanskim i
općeljudskim vrjednotama te protivna

nauku Crkve. Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, istaknuli
su biskupi u izjavi, otvoriti vrata nečemu što je u suprotnosti s ljudskom
stvorenošću, s naravnim zakonom i s
temeljnim vrijednostima kršćanske
vjere i kulture. A to je pogubno kako
za obitelj i narod, tako i za odgoj novih
naraštaja. Stoga su pozvali narodne
zastupnike u Hrvatskom saboru da se
izjasne protiv ratifikacije Konvencije.
Suočeni s naznakama pritisaka na
savjesti pojedinaca biskupi su pozvali
na osiguravanje slobode savjesti, izricanja vlastitih uvjerenja i stavova, jer bi
nijekanje slobode bilo pokazatelj skliznuća u totalitarni mentalitet.
Upozorili su i da se kao vjernici trebamo čuvati svakoga pokušaja političke manipulacije Crkvom, ne odobravajući nikakvo očitovanje prijetnjama i
uvrjedama usmjerenim prema onima
koji zastupaju svoja stajališta. Na kraju
izjave biskupi pozvali na molitvu za
dar snage, poniznosti i mudrosti koja
osjeća i poštuje bílo naroda, ne gledajući tko iz sadašnjih prijepora može izaći kao 'pobjednik' ili 'poražen', kako bi
se snaga dobra usmjerila prema boljitku hrvatske domovine spominjući se
nesebičnosti i žrtava podnesenih za
slobodu i neovisnost. ….
(neka ostane zapisani trag) Izvor HBK
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Dragi ljubitelji ŽIVOTA!
Predstavljanje knjige “40 DANA
ZA ŽIVOT” i predstavljanje djelovanja Inicijative, održat će se u petak
20. travnja 2018, u 20.00 u Vjeronaučnoj dvorani u Krapini. Bit će prilika
nabaviti ovu vrijednu knjigu. Srdač-

no vas sve pozivamo i veselimo
se zajedničkom susretu!

Ispod ove fotografije koja predstavlja naslovnicu spomenute knjige,
možete pročitati nekoliko komentara ili citata nakon čitanja knjige.
Vjerujemo da će i Vas dojmiti!
Zato, dođite na predstavljanje knjige “40 DANA ZA ŽIVOT”
***
" 40 Dana za život jedna je od najnadahnjujućih knjiga koju ćete ikad pročitati.
To nije samo knjiga, već jedno iskustvo

TREĆA USKRSNA NEDJELJA - B
koje će vam promijeniti život, vježba u
žrtvi za potrebe drugih,… Nemojte
se lišiti ovih riječi punih nade, radosti i
ljubavi - pročitajte 40 dana za život ."
***
"Svima onima koji sumnjaju teku li još
uvijek Božji blagoslovi, preporučujem
nadahnjujuću novu knjigu ‘40 dana za
život.’ A za sve one koji se pitaju kako oni
sami mogu pomoći da se povrate pravednost i ljudskost, evo ne samo priručnika
nego i neodoljivog poziva da se uključe . "
***
"Ova će vas predivna knjiga izazvati i
nadahnuti i dotaknuti vaša srca. 40 dana
za život nam pomaže da postanemo duhovno svjesni potrebe da molimo za svoju
nerođenu braću i sestre…
Ova će vam knjiga pomoći vidjeti kako i
vi možete pomoći u spašavanju života. "
***
"Molim vas da pročitate ovu važnu knjigu ..."
***
"Plodovi 40 dana za život su jednostavno neprocjenjivi za naše djelo. Svako spašeno dijete, svaka majka koja je odustala
od pobačaja i svaki obraćeni zaposlenik
industrije pobačaja - postaju blistavi svjedok Života. Ljudi vjere bit će nadahnuti i
osnaženi ovom knjigom. "
***
Ova je knjiga hrana za one koji brane
život i nerođene. Nevjerojatna svjedočanstva su dokaz da molitva može nadvladati
bilo koje zlo. Ako se pitate što možete učiniti da štitite život, ova je knjiga upravo
za vas." Don Damir Stojić
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Razmišljanje o Božjoj Riječi /Dar uskrslog Isusa
Današnje evanđelje po Luki donosi
izvještaj o Isusovom prvom susretu s
učenicima nakon Isusovog uskrsnuća.
Učenici su još uvijek sjedili nepomični od
straha. Evanđelist Luka nas izvještava
kako se je Isus trudio svoje učenike osloboditi od straha: dopušta im da ga se
dotiču, jede s njima, ohrabruje ih toplim
riječima. Naročito, primjećuje Luka, Isus je primijenio jednu novu metodu –

„tada im prosvijetli razum
da razumiju Pisma.“

U dušama učenika odmah je nastupila neočekivana promjena: prepoznali su Isusa i
spremno prihvatili poslanje koje im je Isus
povjerio – da budu svjedoci svega što su
s Isusom proživjeli. Apostoli su se prisjetili svojih iskustava iz prošlosti, Isusovog
života, njegove muke, smrti i uskrsnuća.
Odjednom im je sve postalo jasno, pronašli su životnu nit koja sve povezuje u
jednu cjelinu.
Tako treba biti i u našem životu. Trebamo zaviriti u našu životnu prošlost i
pronaći svoju životnu nit. Trebamo se u
svjetlu Isusova uskrsnuća upitati: kakva je
moja „povijest života“. Postoje tri mogućnosti.
Prva mogućnost - svoju životnu povijest možemo proklinjati kao teret.
U tom slučaju na svoju životnu povijest
ne želimo ni pomisliti. Može se raditi o

nekom događaju koji se ne možemo oprostiti ili nekoj osobi kojoj ne možemo
oprostiti. To je bio Judin slučaj. Juda je
prokleo sebe i svoju životnu prošlost te je
njegov život završio u očajanju.
Druga mogućnost - svoju životnu povijest možemo oplakivati kao propuštenu

životnu priliku.

Mnogo smo toga u životu mogli učiniti, mnogo
smo toga mogli u životu
naučiti, ali nismo. Neki
ljudi cijeli život plaču nad
proigranim vremenom,
nad zakopanim talentom,
nad neiskorištenim sposobnostima. To je
bio Petrov slučaj. Petar je plakao zbog
svoga kukavičluka koji ga je odveo dotle
da je izdao svoga Učitelja. Ipak, Petrove
suze zadobile su Isusov oprost.
Treća mogućnost - na svoju životnu
prošlost možemo misliti i sa zahvalnošću.
Tada u svojoj životnoj prošlosti otkrivamo čudesne znakove Božje ljubavi koja je
upravljala našim životima tako da je sve
završilo u našu korist. To je bio slučaj
Blažene Djevice Marije. Ona je prihvatila
Božju ponudu i za nagradu dobila je Isusa.
Povijest našega života je ono što će nas
pratiti do groba, ali i dalje kada ćemo
svoj život trebati ispričati pred Bogom na
Božjem sudu. Započnimo povijest našeg
života pisati ovdje i sada. đakon.

