Raspored sv. Misa u ovom tjednu

* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: u 19.00
* subota: u 8.00 - župna crkva
u 19.00 - Dolac, kod kapelice sv. Ilije
* nedjelja: u 8.00 - župna crkva
u 10.00 - Žutnica
u 11.30 - 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. 16.7.

BDM Karmelska

Mt 12,46-50

uto. 17.7.

Hedviga, Branko

Mt 11,20-24

sri. 18.7.

Emilija, Bruno

Mt 11,25-27

čet. 19.7.

Aurelija, Zlata

Mt 11,28-30

pet. 20.7.

Ilija prorok

sub. 21.7.

Lovro, Danijel

ŠESNAESTA
ned. 22.7. NEDJELJA KROZ
GODINU

Mt 12,1-8
Mt 12,14-21
Jer 23,1-6
Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

U subotu 14. srpnja krstila se: Julia VINCELJ, prvo dijete
Romea Vincelja i Ines r. Gradečak - Polje Krapinsko 30.
Roditeljima čestitamo prihvaćanje novoga života.
Budite dostojni svjedoci svome djetetu u vjeri!
———

U subotu 14. srpnja sakrament Ženidbe sklopili su: Vanja
RANOGAJEC i Mateja BARILAR - živjet će u Krapini,
Frana Galovića 7c.
Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova
u njihovom zajedničkom životu!
———

Ovaj tjedan preselio se u Vječnost: U 61. godini života
umro je Željko DUNAJ - Sidonije Košutić 1.
Njemu i svim našim pokojnicima neka Gospodin udijeli
vječni život u kojega su vjerovali.

Svu vjerničku djecu i njihove roditelje koji nisu na moru,
pozivamo na redovne nedjeljne mise. Isus te čeka!!!

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

Sakrament Ženidbe žele sklopiti:
Marko PEČEK, sin Peček Vladimira i Gordane r. Herak, rođ. 3.
listopada 1983., župa Krapina uzima Katarinu JAVORNIK, kćer
Milana Javornika i Snježane r.
Bubljić, rođ. 4. veljače 1984.,
župa Krapina. Vjenčanje će biti u
Krapini, 17. kolovoza 2018.
Od sutra se možete upisati za
prijevoz autobusom na hodočašće MB Bistričkoj na Mariju Bistricu. Početak ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća je u subotu 28.
srpnja sv. Misom u župnoj crkvi u
Krapini u večernjim satima, a
završava oproštajnom procesijom
na Mariji Bistricu u nedjelju 29.
srpnja. Cijena prijevoza autobusom je 40 kn. Oni koji planiraju ići
biciklom, neka se također prijave. Hodočasnici, pješaci neka
pomalo treniraju i skupljaju kondiciju za pješačenje do Marije Bistrice. Ostalo ćete saznati preko
listića i u crkvi sljedeće nedjelje.
Na Krasno hodočastimo u subotu, 4. kolovoza. Upisi od sutra.
Cijena prijevoza je 100 kuna.
ŠALA: Zove Jura u ambulantu i u
panici govori: “Doktore, doktore,
moju ženu Baru boli grlo i izgubila
je glas od žustrog navijanja u
finalu. Što da radim?” Doktor:
“Raduj se Jura, raduj se!”

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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15. NEDJELJA KROZ GODINU - B
NEKA OSTANE ZA POVIJEST!
Sisački biskup Vlado Košić u specijalnoj emisiji Hrvatskoga katoličkog radija
12. srpnja komentirao je ulazak Hrvatske
u finale Svjetskoga nogometnog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija
je u polufinalu pobijedila Englesku sa
2:1, a danas igra u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva sa Francuskom!
Zagreb, (IKA) U specijalnoj emisiji Hrvatskoga katoličkog radija
(HKR) u četvrtak 12. srpnja,
nakon povijesne pobjede Hrvatske nogometne reprezentacije nad
Engleskom i ulaska u finale
Svjetskoga nogometnog prvenstva, sisački biskup Vlado Košić izjavio je:
„Radujem se sa svim domoljubima i Hrvatima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini
i svijetu na ovoj velikoj pobijedi". Sa
slušateljima je podijelio i kako je gledao
utakmicu: „Proživljavao sam svaki trenutak, i bilo mi je teško kad smo već na
početku dobili zgoditak, ali je ipak cijela
utakmica bila pred nama i vjerovao sam
u naše dečke i da ćemo to izravnati... A
onda je opet bilo sve moguće, kao što se
i pokazalo. I naša volja i snaga i umijeće... To su zlatni dečki i daj im Bože da
dođu do kraja. Ali već su i sada jako,
jako puno učinili".
Biskup je u emisiji istaknuo i da mu je
posebno drago što naš izbornik i gotovo
svi igrači kažu „Bogu hvala", „s Bož-

jom pomoću", i „ako Bog da, onda će
biti...". „Baš dugujemo Bogu i mnogim
molitvama ovu veliku promociju Hrvatske koja se kroz nogomet događa ovih
dana", rekao je biskup Košić.
„Kada bi ova pobjeda i ova čitava
atmosfera oko reprezentacije u Rusiji
polučila da se stvarno ujedini naš narod
to bi bio veliki uspjeh. Jer, potreban je
takav jedan poticaj da se vidi da mi možemo", rekao je sisački biskup. Uputio je
pritom na analizu demografa Stjepana
Šterca koji je rekao da bi ovo trebao biti
uzor kako Hrvati mogu uspjeti. „Trebaju
se ujediniti i domovinska i iseljena Hrvatska. Hrvati mogu uspjeti ako se ujedine, što se upravo događa na primjeru
naše nogometne reprezentacije", istaknuo je biskup Košić te dodao: „Naši
nogometaši igraju uglavnom u velikim
klubovima po Europi i svijetu, a neki su i
rođeni u dijaspori. S takvim ključem treba krenuti i u novu koncepciju države. I
u političkom odlučivanju, ali i u gospodarskom razvoju trebaju jednako biti
zastupljeni svi Hrvati koji su hrvatski
državljani. To je sigurno mogućnost koju
nam nudi ova pobjeda i ovo sve što se
događa oko reprezentacije koja nam je
vratila ponos, koja nam pokazuje kako je
veliko srce hrvatsko i kako je moguće
kada se svi ujedine i kada svi jednako
dišu učiniti stvarno velike stvari".
S BOŽJOM POMOĆU
DANAS POBJEĐUJEMO! SRETNO!!!
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Dragi vjernici!

koja stoji pred tobom. Pusti mobitel
Počela je sezona zasluženih godišnjih na trenutak i razmatraj misao da ako
odmora, pa evo nam svima nekoliko upu- je Božje djelo toliko divno, koliko je
ta da ne zaboravimo da smo djeca Božja, tek on divan.
vjernici i na odmoru!!!
4. Iskoristi vrijeme za liječenje rana.
Brz ritam i stalna zaposlenost može
7 načina kako spriječiti da
ozlijediti naše odnose, pogotovo one
godišnji odmor ne postane
bračne. Dobro je dugo i iskreno razodmor od Boga
govarati sa svojim bližnjima kako bi
1. Posjet crkvi je posjet Isusu.
se riješile razmirice i vratila ljubav.
Dok posjećujemo stare dalmatinske
5. Dobro štivo je također molitva.
crkve i divimo se arhitekturi, nemojŽivotopisi svetaca, pogotovo oni
mo zaboraviti na Božju prisutnost u
romanizirani su, lagani i uzbudljivi te
njima.
će nas oduševiti za život vjere.
2. Mobitel koristi za vjeru.
6. Podaj onima koji nemaju.
Preko mobitela možeš saznati kada
Raskoš i blještavilo turističkih mjessu mise u obližnjoj crkvi, koja su
ta mogu udaljiti pogled od onih koji
dnevna čitanja, te lako doći do omise tamo nalaze u oskudici. Naučimo
ljenih molitvi.
uvijek prepoznavati Isusa u onim
najmanjima.
7. Višak prtljage ostavite doma.
Posao, brige, problemi, razmirice,
dugovi, bolesti… ništa nam od toga
na godišnjem odmoru neće trebati.
3. Prestani fotografirati krajolik i
Ponesite ono nužno: obitelj, prijatelji,
počni mu se diviti.
nešto odjeće i novaca te srce puno
Bog je stvorio predivnu prirodu
Boga! S R E T N O !!!
Gospodine, Bože naš, bdij nad onima koji polaze na putovanje: neka stignu bez poteškoća na
cilj svoga putovanja.
Neka nam svima ovo vrijeme odmora bude
trenutak opuštanja, odmora, mira.
Budi nam svima, Gospodine, prijatelj kojeg
susrećemo na svojim putovima, koji nas prati i
vodi.
Daj nam lijepa vremena i sunca da obnove
naše snage i zaslade nam život.
Daj nam istinsku i jednostavnu radost obitelj-

skog i prijateljskog susreta.
Daj nam da primimo sve koje budemo susreli
da im pružimo malo hlada kad žega bude nesnosna, da im otvorimo svoja vrata kad ih kiša i
nevrijeme iznenade, da s njima podijelimo svoj
kruh i prijateljstvo kad se nađu sami i bez oslonca.
Gospodine, Bože naš, bdij nad nama i na povratku da se u radosti opet nađemo zajedno, da
bismo zajedno živjeli sljedeću godinu kao novu
etapu na putu spasenja.
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Veliki spasonosni Isusov plan
Danas, na petnaestu nedjelju kroz godinu, Crkva nam nudi tri biblijska teksta na
razmišljanje: prvi je iz Knjige proroka
Amosa, drugi je iz Poslanice Efežanima sv.
Pavla apostola, i treći je odlomak iz Markovog evanđelja, Mk.6,7-13.
Himan blagoslova kojom počinje poslanica Efežanima iznosi sažetak Božjeg nauma
spasenja.
Imamo šest blagoslova – berakah u kojima se iznosi bogatstvo dara koje Bog poklanja čovjeku.
Prvi razlog blagoslova je izabranje čovjeka u Božjem naumu na udioništvo u božanskom životu, u vječnom blaženstvu.
Drugi razlog blagoslova je predodređenje na koje vjernik slobodno daje svoj pristanak i u Kristu ostvaruje božansko sinovstvo.
Treći razlog blagoslova je otkupljenje i
ropstva grijeha i zla u povijesnom djelu
Kristova otkupljenja.
Četvrti razlog blagoslova je objava otajstva: Krist sve obnavlja i ponovno ujedinjuje – stvoreni svijet ugrožen grijehom ljudi,
Židove, pogane i anđele pod jednu Glavu
– Krista.
Peti razlog blagoslova je baština: vjernici
već sada postaju baština Božja, njegova
najdragocjenija stvarnost.
Šesti razlog blagoslova je dar Duha Božjega Crkvi koja je baštinica svih Božjih obećanja.
Odlomak iz Markova evanđelja opisuje
kako Isus šalje Dvanaestoricu naviještati
evanđelje.

Prema evanđelistu Marku Dvanaestorica
trebaju propovijedati blizinu kraljevstva
Božjega, izgoniti zle duhove, pozivati ljude
na obraćenje i bolesne ozdravljati.
Propovjednici Kristova evanđelja trebaju
biti slobodni od posjedovanja svega suvišnoga u životu.

Propovjednikove brige moraju biti usmjerene na duhovno. On se mora brinuti iznad
svega za naviještanje kraljevstva Božjega.
Snaga na koju se Isusov učenik treba
osloniti ne dolazi izvana, nego iznutra.
Vjera je odluka za novi život, obraćenje
na novi život. Po vjeri život dobiva nove
dimenzije, koje se mjere snagom što izlazi
iz Boga.
Život po vjeri ima drukčije mjere u odnosu na sreću i trpljenje, dobro i zlo, čast i
posjed, uspjeh i neuspjeh. Zato čovjek
duboke vjere drukčije gleda i prosuđuje
svijet i povijest. On ima drukčiji cilj za svoju obitelj, za svoj poziv i za svoje slobodno
vrijeme. On prosuđuje drukčije i siromaštvo i bogatstvo. Njegova ga vjera razlikuje
od drugih ljudi, ona zrači iz njega tako da
to svi primjećuju. Život iz vjere je vatra
koja se po svojoj naravi sama rasplamsava i
osvaja ljude i svijet. đakon

