Raspored sv. Misa u ovom tjednu

* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: u 17.00
* subota: u 8.00
* nedjelja: u 8.00 i 10.00 - župna crkva
u 11.30 - Trški Vrh i Žutnica
————

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. 15.10.

Terezija Avilska

uto. 16.10.

Hedviga, Margareta

Lk 11,37-41

sri. 17.10.

Ignacije Antiohijski

Lk 11,42-46

čet. 18.10.

Luka, evanđelist

Lk 10,1-9

pet. 19.10.

Pavao od Križa

Lk 12,1-7

sub. 20.10.

Kornelije, Adelina

Lk 12,8-12

ned. 21.10.

29.
NEDJELJA KROZ
GODINU

Iz 53,10-11
Heb 4,14-16
Mk 1035-45

Iv 15,1-8

U petak 12. i subotu 13. listopada, sakrament Ženidbe
sklopili su: 1) Mario OSREDEČKI i Barbara HUŠNJAK živjet će u Mihaljekovom Jarku 88; 2) Martin ĆUK i Kristina LELJAK - živjet će u Zagrebu; 3) Branimir GREGUROVIĆ i Barbara MANDIĆ - živjet će u Polju Krap. 92.
Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova
u njihovom zajedničkom životu!
———

Ovaj tjedan preselili su se u Vječnost: 1) U 65. godini
života umro je Stjepan LENARD - Doliće 74; 2) U 76.
godini života umrla je Josipa STRAHINEC r. KRLEŽA Krapinsko Strahinje 12; 3) U 79. godini života umrla je
Terezija KOLAREC r. KRLEŽA - Uska 12; 4) U 80. godini života umro je Robert CVRTILA - Sid. Košutić 3; 5. U
77. godini života umro je Slavko PULJEK - Bobovje 108.
Njima i svim našim pokojnicima neka Gospodin udijeli
vječni život u kojega su vjerovali.

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

Od sutra, ponedjeljka 15. listopada, večernje sv. Mise u župnoj
crkvi sv. Nikole biskupa u Krapini,
radnim danom bit će u 17.00. Obred sprovoda radnim danom bit
će u 15.00, subotom u 14.00. Nedjeljom i praznikom nema sprovoda. Sva ostala događanja
(krštenja, vjenčanja..) po dogovoru u župnom uredu.
Od utorka poslijepodnevno uredovno vrijeme Župnog ureda bit
će od 16.00 do 16.45 - prijepodnevno - od 9.00 do 10.30.
U kapeli županijske bolnice Bračak, traje molitvena akcija "40
dana za život ". Pridruži se i Ti.
Sakrament Ženidbe žele sklopiti:
Ivan BARILAR, sin Milana Barilara i Marije r. Gregurović, rođ. 20.
lipnja 1984., župa Krapina - uzima Ivančicu VRAGOVIĆ, kćer
Petra Vragovića i Katice r. Hlevnjak, rođ. 23. ožujka 1987., župa
Krapina. Vjenčanje će biti u Krapini, 17. studenoga 2018.
ŠALA: U autobusu sjede dva
mladića. Jedan opazi da mu kolega stalno drži oči zatvorene pa ga
potiho upita: “Je li ti možda zlo?”
“Nije, nego ne mogu gledati da
stariji od nas stoje.”

Zaručnički tečaj u Vjeronaučnoj dvorani, bit će ovaj tjedan: u četvrtak, petak i subotu u
20.00. Tečaj završava nedjeljnom sv. Misom. Još se može javiti. Molimo za polaznike tečaja!
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

SVETI NIKOLA
DUHOVNO INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE KRAPINA

Krapina - godina XI - broj 46(568) - 14. listopada 2018.

28. NEDJELJA KROZ GODINU - B
Dragi štovatelji Majke Božje!

NAPOMENA: U samom mjestu Voćin, nema restorana za nešto pojesti,
Majci Božjoj Voćinskoj - Majci od
pa molim hodočasnike da potrebnu
Utočišta, u VOĆIN, hodočastimo u
hranu ponesu sa sobom. Ima trgovina
subotu, 20. listopada
mješovite robe i kafić. Poslije podne ide2018. Polazak jednog
mo preko Papuka u Požegu, središte
autobusa je u 5.45 iz
Požeške biskupije, gdje ćemo posjetiti
Dolića od Goričkog, a
Požešku katedralu, Dijecezanski musva tri autobusa zajedzej Požeške biskupije, te sam grad
no kreću u 6.00 iz KraPožegu. Po završetku razgledavanja
pine od Konzuma.
grada i boravka u Požegi, uputit ćeVozimo se autoputom
mo
se prema Krapini.
do Novske, te preko Pakraca i Lipika
do Voćina. Po dolasku u svetište, bit Osim župljana krapinske župe, hoće prilika za sv. Ispovijed, sv. Misa, dočaste i iz župe Đurmanec i Petrovsko. Autobusi su popunjeni!
osobna molitva…

Dragi župljani koji ne hodočastite u Voćin
- pođite u Poznanovec!
U subotu 20. listopada 2018. godine u 11 sati, koncelebrirano euharistijsko
slavlje u novoj crkvi Sv. Ivana Pavla II., u Poznanovcu kraj Bedekovčine,
predvodit će uzoriti gospodin Josip Bozanić.
Ovim slavljem, uoči blagdana Sv. Ivana Pavla II., na poseban način se obilježava 20. obljetnica njegova pohoda Hrvatskom zagorju i proglašenja kardinala Alojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. Dolikuje da se toga prisjetimo i zahvalno proslavimo spomen na događaj koji je obilježio našu noviju
nacionalnu povijest i ostavio dubok trag u srcima vjernika, kao i na svetog
Papu koji je gajio osjećaje osobite blizine i naklonosti prema našem narodu.
Stoga vas sve - koji istoga dane ne idete u Voćin, pozivam da toga dana
dođete u Poznanovec na ovo misno slavlje. Nadbiskup posebno poziva sve
vjernike iz Zagorskog arhiđakonata, dakle iz cijeloga Zagorja. Organiziranog
prijevoza iz župe neće biti, pa ste pozvani poći vlastitim prijevozom. žpkKR

Sveti Nikola
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Dragi vjernici!
Jučer, u nedjelju 13. listopada, dvjestotinjak župljana bilo u zagrebačkoj
katedrali zajedno s našim župljaninom, sada vlč. Matijom VRAGOVIĆEM na njegovom ređenju za đakonat Zagrebačke nadbiskupije.
Zahvalimo Bogu i na ovom duhovnom zvanju iz naše krapinske župe.
Još su nam sjećanja i uspomene svježi
od Mlade mise koju je slavio vlč. Toni POTREBIĆ 8. srpnja ove godine.
Čestitamo našem đakonu, vlč. Matiji, koji se odazvao na Božji poziv i
molimo Boga da ga i dalje svakodnevno nadahnjuje milostima u njegovom pastoralnom služenju narodu
kojemu će biti poslan.
Zahvaljujemo obitelji Vragović na
žrtvi koju su prihvatili i darovali sina
Ž
u
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(Ne trebate peči kolače za nedjeljni ručak)

Sveti Nikola
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Biti kršćaninom zahtjevan je zadatak

za Božju službu. Neka im Dobri Bog
podari nagradu.
Hvala svima vama, dragi župljani
krapinske župe, koji ste izmolili i
ovo duhovno zvanje.
Sada vas pozivam da i dalje ustrajno molite, da naši zaređeni službenici
budu dobri pastiri.
Molimo i za našeg franjevačkog
novaka, fra Domagoja VINCELJA,
da upozna i ustrajno slijedi sv. Franju
u redovništvu. Vaš župnik

Srijeda: 3a iz škole ‘Ljudevit Gaj’ u 12.00
Petak: 3b iz škole ‘August Cesarec’ u 12.30
Subota: 3a iz škole ‘August Cesarec’ u 10.00
3b iz škole ‘Ljudevit Gaj’ u 10.00
3c ‘Podgora’ u 10.00
Srijeda: osmi razredi - poslije nastave
Nedjelja: 21. listopada: kateheza za četvrti,
šesti i sedmi razred poslije sv. Mise u 10.00.
Subota: Pjevanje s djecom u 11.00

Sljedeće nedjelje, 21. listopada je MISIJSKA NEDJELJA. Ovogodišnja proslava
slavi se pod geslom ’Mladi i Misije’. U
9.45., prije sv. Mise, započet će prigodni
misijski igrokaz kojeg će izvesti naši
mladi, a poslije sv. Mise moći ćete si
nabaviti kolače. Sav dobrovoljni prilog
od kolača ići će za potrebe misija.

28. NEDJELJA KROZ GODINU - B

U petak, 18. listopada, u 18.30, bit će
u župnoj crkvi u Krapini, Listopadska pobožnost. Nakon pobožnosti bit
će Koncert uz sedamdesetu obljetnicu smrti Franje DUGANA, st. Na
koncertu nastupaju: Vesna COUFAL
JAIĆ, sopran i Mario PERESTEGI,
orgulje. Izvest će se skladbe Franje
Dugana, st. Ulaz besplatan i slobodan!

Sljedeće nedjelje, 21. listopada, u Žutnici, u novoj
kapeli, bit će sv. Misa u 11.30. Na početku sv.
Mise bit će blagoslov slike na platnu, blaženoga
Alojzija STEPINCA, umjetnički rad profesora
likovne kulture i likovnih umjetnosti, gosp. Ivana
TUĐE, iz Oroslavlja. Slika je donacija obitelji Željka PAVIĆA iz Krapine, Bregovita 40a. Tom misom
ćemo obilježiti 20. obljetnicu proglašenja blaženim
Alojzija Stepinca i moliti za proglašenje svetim!

U odlomku iz današnjeg Markovog
evanđelja opisuje se dobro nam poznati
susret između Isusa i bogatog mladića.
Lako je zapaziti u tom evanđeoskom
događaju tri sudionika: Isusa, bogatog
mladića i Isusove začuđene učenike.
Anonimni mladić iz današnjeg evanđelja je bio bogobojazan. Živio je prema
Božjim zapovijedima i došao je Isusu s
dobrom namjerom. Bio je pun dobrih
želja i divljenja prema Isusu. Ali, sve je
to ostalo samo kao namjera, dobra želja
i divljenje. Nisu slijedile odluke, djela i
djelovanje. Često se slično događa i u
našem životu: oduševimo, bivamo iskreno potreseni nekim događajem, ali nakon toga uzmaknemo i ne idemo dalje.
Poteškoća mladića iz današnjeg evanđelja je bila u tome što se nije mogao
osloboditi prevelike navezanosti na svoje
bogatstvo. Zapitajmo se danas iskreno:
ima li nešto što nas previše vezuje za
ovozemaljske vrednote, što nas zarobljuje ili nam sprječava put do Isusa, Boga?

Isus je našega mladića primio s ljubavlju, ali nije bio spreman ni na kakve pogodbe. Pred mladića je Isus postavio
visok cilj, koji ovaj nije bio spreman prihvatiti. Danas bi neki pod svaku cijenu

željeli ljude, naročito djecu i mlade, pridobiti za Crkvu. Kažu da ljudima treba
znati prići, osluškivati njihove potrebe,
prilagoditi im se. Neki se pozivaju na sv.
Pavla i njegovo načelo po kojemu je

„svima postao sve kako bi neke spasio“.

Takvi misle da bi Crkva sa današnjim
ljudima trebala postići nekakav kompromis.
Isus nije mladiću iz današnjeg evanđelja pristupio „u rukavicama“. Isus je dobronamjernog mladića prestrašio. Nije bio
voljan na kompromise s njim. Umjesto
toga, ponudio mu je cjelovito evanđelje,
sa svim njegovim zahtjevima. Mladić je
zbog toga otišao od Isusa tužan. Isus ni
tada nije pošao za njim.
Zadaća je Crkve uvijek ista – prenositi
ljudima svoga vremena Isusovu poruku.
Zato osnovni kriterij njenog djelovanja
mora biti cjelovitost evanđeoskih poruka.
Na tom području Crkva ne može i ne
smije sklapati kompromise sa svijetom.
Evanđelje je Božja poruka namijenjena
svim ljudima i svakom čovjeku. Zato
Crkva mora širiti cjelovitu istinu neovisno
o tome sviđa li se to današnjim ljudima
ili ne. Crkva ne smije postati poput modernih trgovačkih centara gdje ljudi mogu odabrati ono što žele, što im se sviđa. Crkva je od Boga ovlaštena ponuditi
ljudima svih vremena cjelovitu poruku
Isusa Krista koja u sebi obuhvaća i križ i
odricanja. đakon Slavko

