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 - 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
T
J
E
D
N
I
K
A
L
E
N
D
A
R

pon. 21.1.

Agneza, Janja

Mk 2,18-22

uto. 22.1.

Vinko, đakon

Mk 2,23-28

sri. 23.1.

Ema, Vjera

Mk 3,1-6

čet. 24.1.

Franjo Saleški

Mk 3,7-12

pet. 25.1. Obraćenje sv. Pavla Mk 16,15-18
sub. 26.1.

Timotej i Tit

ned. 27.1.

TREĆA
NEDJELJA KROZ
GODINU

Mk 3,20-21
Neh 8,2-4a.5-6.8-10

1Kor 12,12-30
Lk 1,1-4;4,14-21

U subotu 19. siječnja krstila se: Ariana MALIĆ, prvo
dijete Gorana Malića i Maje r. Poslon - Bobovje 32.
Roditeljima čestitamo prihvaćanje novoga života.
Budite dostojni svjedoci
svome djetetu u vjeri!
———

Ovaj tjedan preselili su se u Vječnost: 1) U 82. godini
života umro je Josip HRŠAK - Mihaljekov Jarek 23; 2) U
92. godini života umrla je Marija KUHAR r. GOLUB Pristava Krapinska 51; 3) U 66. godini života umro je
Makso HORVAT - Šet. Hrv. Narodnog preporoda 7 .
Njima i svim našim pokojnicima neka Gospodin
udijeli vječni život u kojega su vjerovali.

Ovaj tjedan počela je nastava u drugom polugodištu. I
učitelji i đaci pokušavati će pronaći zajednički jezik kako
bi svi na kraju školske godine bili zadovoljni. Koliko se
trud učitelja isplati, teško je govoriti. Isto tako i trud župnika da potakne učenike i sve vjernike na bolje življenje
svoga kršćanskoga života. Na nama je govoriti i poticati,
a o svakom pojedincu ovisi koliko će si dati truda. Sretno!

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

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike se odvija i u
ovom tjednu po ustaljenom rasporedu, a sljedeće nedjelje, 27. siječnja u uobičajeno vrijeme, župnu katehezu imaju djeca prvog,
drugog i petog razreda.
Povodom 59. Teološko — pastoralnog tjedna koji će se održavati ovaj tjedan u Zagrebu na
Šalati, pod geslom “Proročka
dimenzija kršćanina u životu
Crkve i društva” - Župni ured
Krapina neće uredovati u prijepodnevnom terminu. Sve potrebno u
Župnom uredu možete obaviti
prije ili poslije večernje sv. Mise.
Ako netko od župljana još nije
primio blagoslov u svom domu,
a želi, slobodno pozove župnika!

Zaručnički tečaj
u Krapinskom Dekanatu:
- Od 7. do 10. veljače u Svetom
Križu Začretje
- Od 14. do 17. ožujka u Krapini
Prijaviti se može u župnom uredu
gdje se tečaj održava. Tečaj je
obavezan za sve zaručnike!
ŠALA: Znači, muči Vas visoka
temperatura i suhoća u grlu govori liječnik Juri. Da, ali Vi meni
samo dajte nekaj protiv temperature, a za grlo se bum ja sam
pobrinul, Vincekovo je blizu!!!

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
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DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU - C
Molitva za jedinstvo kršćana
od 18. - 25. siječnja 2019.

Teži za samom pravdom

(Pnz 16, 18-20a)
UVOD: Svake godine kršćani diljem svijeta
okupljaju se u molitvi za rast u jedinstvu. To
činimo u svijetu u kojem korupcija, pohlepa i
nepravda dovode do nejednakosti i podjela.
Naša ujedinjena molitva u ovom podijeljenom svijetu je moćna. Međutim, kao individualni kršćani i kao zajednice i mi smo bili
sudionici nepravdi, premda smo svi zajedno
pozvani biti svjedoci pravde i sredstvo Kristove ozdravljujuće milosti za ovaj
razjedinjeni svijet.
Molitvene tekstove osmine za
jedinstvo kršćana 2019. godine
pripremili su kršćani iz Indonezije. Sa 265 milijuna stanovnika,
od kojih je 86% muslimanima,
Indonezija ima najveću muslimansku populaciju na svijetu,
veću od bilo koje druge zemlje.
Međutim, oko 10% stanovnika
su kršćani različitih tradicija.
1. dan, petak 18. 1. - Bože udovica,
siročadi i stranaca, pokazao si nam
put pravde. Pomozi nam slijediti
Tvoj put tako da činimo pravdu kao
izraz naše pobožnosti prema Tebi.
Kao kršćani, daj da te zajedno slavimo ne samo našim srcima i mislima,
već i našim djelima. Neka nam po-

mogne Duh Sveti i neka nas vodi da
radimo na postizanju pravde gdjegod
bili kako bi se mnogi ljudi ojačali našim naporima. To te molimo u imenu
Isusovu. Amen.
2. dan, subota 19. 1. - Bože pravde,
daruj nam mudrost da razlikujemo
ispravno od pogrešnoga. Neka naša
srca budu vođena iskrenošću i naše
usne neka govore istinu. Daj nam
hrabrost biti iskreni i kada drugi idu
protiv nas. Čuvaj nas od širenja prijetvornosti; učini nas, umjesto toga, oruđima jedinstva i mira, da
širimo Radosnu vijest svim
ljudima. To molimo u ime
tvoga Sina, Isusa Krista.
Amen.
3. dan, nedjelja 20. 1. Oče, Sine i Duše Sveti, jedan Bože, dajemo ti hvalu
zbog velike slave kojom si
se očitovao u svom stvorenju. Daj nam otvoreno srce
kojim ćemo obuhvatiti sve koji su
diskriminirani. Pomozi nam rasti u
ljubavi onkraj predrasuda i nepravde. Daruj nam milost poštovati jedinstvenost svake osobe kako bismo u
svojoj različitosti iskusili jedinstvo.
To te molimo u Tvom svetom imenu.
Amen.
- Nastavak na drugoj stranici
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Sveti Nikola

Molitva za jedinstvo kršćana
od 18. - 25. siječnja 2019. - Drugi dio
4. dan, ponedjeljak 21. 1. - Sućutni
Bože, zahvaljujemo ti za tvoje obilne
darove. Daj nam milost prihvatiti sve
blagoslove u jednostavnosti i s poniznom zahvalnosti. Pomozi nam da
budemo zadovoljni i spremni dijeliti
s drugima koji su u potrebi da bi tako
svi iskusili jedinstvo u ljubavi koja
proistječe iz tebe, našega Trojedinog
Boga, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
5. dan, utorak 22. 1. - Bože, naš Oče,
oprosti nam zbog naše čežnje za moću i oslobodi nas od napasti da tlačimo druge. Svojim Svetim Duhom
zajedništva, pomozi nam živjeti u
solidarnosti sa svojim bližnjima, da
bismo tako sa tvojim Sinom Isusom
sudjelovali u ostvarenju tvoga obećanja slobode od siromaštva i tlačenja.
To te molimo u njegovo ime. Amen.
6. dan, srijeda 23. 1. - Dragi Bože, po
tvojoj su riječi sve stvari stvorene.
Zahvaljujemo ti za svemir koji odražava tvoju slavu, ljepotu i nježnost.
Daj nam mudrost da pažljivo hodamo zemljom i da zajedno budemo
proroci tvoje Radosne vijesti svakome stvorenju. Amen.
7. dan, četvrtak 24. 1. - Milosrdni Bože, ti si izvor ljudskoga dostojanstva.
Po tvojoj milosti i snazi, Anine riječi
promijenile su srce svećenika Elija;
po tvojoj milosti i snazi riječi žene
Kanaanke potakle su Isusa da ozdravi njezinu kćer. Tražeći da očitujemo

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU - C
jedinstvo Crkve, daj nam hrabrosti da
odbacimo sve oblike zlostavljanja
žena, i daj nam da slavimo darove
Duha koje žene donose u službu Crkvi. To te molimo po Kristu našem
Gospodinu, koji živi i kraljuje s tobom i s Duhom Svetim, Bog po sve
vijeke vjekova. Amen.
8. dan, petak 25. 1. - Bože, naš Održavatelju, slavimo te zbog tvoje dražesne nježnosti, što nas podržavaš u vrijeme suđenja i što nam pokazuješ
svoje svjetlo u vremenima tame. Preobrazi naše živote kako bismo mogli
biti blagoslov za druge. Pomozi nam
živjeti jedinstvo u različitosti kao
svjedoci tvoga zajedništva, Oca, Sina
i Duha Svetoga, Bog po sve vijeke
vjekova. Amen
*************
Prilika za osobno razmatranje ovih dana na
temelju Božje riječi. Teme su slijedeće:
* Prvi dan: Pravda nek’ poteče kao voda
(Am 5, 24)
* Drugi dan: Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, –
ne, ne!’ (Mt 5, 37)
* Treći dan: Milostiv je Gospodin i milosrdan (Ps 145, 8)
* Četvrti dan: …zadovoljni onim što imate…
(Heb 13, 5)
* Peti dan: …blagovjesnikom biti siromasima… (Lk 4, 18)
* Šesti dan: Gospodin nad vojskama ime je
njegovo. (Jr 10, 16)
* Sedmi dan: O ženo! Velika je vjera tvoja!
(Mt 15, 28)
* Osmi dan: Gospodin mi je svjetlost i spasenje (Ps 27, 1).

Sveti Nikola
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / Isus je gospodar svake situacije
Evanđeoski odlomak iz Ivanovog evanđelja donosi nam ove nedjelje dobro poznate događaje na svadbi u Kani. Našu
pozornost evanđelist Ivan usmjerava na tri
stvarnosti na koje rjeđe mislimo.
Najprije saznajemo – na svadbi je bila
prisutna i Isusova majka Marija. Zašto je
evanđelistu, sv. Ivanu bilo toliko važno
naglasiti Marijinu prisutnost? Vrlo je vjerojatno da je Ivan ove pojedinosti saznao
od same Marije. Naime, znamo
da je evanđelist i apostol Ivan
prema Isusovom izravnoj želji
uzeo Mariju k sebi i brinuo se
za nju. Sigurno su često razgovarali o Isusovom životu i djelovanju. Današnje evanđelje uči
nas ispravnom štovanju Marije:
Marija nas uvijek vodi k Isusu,
ona nam uvijek govori o Isusu i posreduje
za nas kod svoga Sina. Čini to isto onako
kao što je posredovala u prilog mladog
para koji je već na početku svog bračnog
života došao u nepriliku.
Nadalje, saznajemo – na svadbi u Kani
su bili prisutni i Isusovi učenici. Tko ih je
pozvao i kojim povodom, ne znamo. U
svakom slučaju Isusovi učenici su bili tamo gdje im je i bilo mjesto. Isusovi učenici moraju biti tamo gdje je Isus, kamo god
on išao. Tom prilikom bili su na proslavi.
Doći će vrijeme kad će ga morati slijediti
na Golgotu, u mučeničku smrt. To je
životni put svakog Isusovog učenika: slijediti Isusa kamo god on išao. I u našem

životu bilo je, ima ih i biti će slijepih i
radosnih trenutaka, dubokih duhovnih
događaja. Ipak, uvijek moramo imati na
umu – naše nasljedovanje Isusa ne završava sa svadbom u Kani Galilejskoj. Isusa
moramo slijediti, kamo god nas on vodi.
I konačno, saznajemo – u središtu događaja u Kani je mladi bračni par. Najljepši trenutak njihovog života prijetila je uništiti nezgoda – nestalo je vina. Oni nisu ni
znali što se oko njih zbiva, nisu
ni primijetili problem. Ali jest
Marija. Lijepom majčinskom
gestom Marija pomaže mladom
bračnom paru u nezgodi. Takva je Marija i danas. Majčinskom ljubavlju podupire svakoga od nas ukoliko dospijemo u
pogibelj.
U našem životu, kao i u životu mladog
para iz današnjeg evanđelja, ima mnogo
čudesa. Mi stariji možemo gledati Božje
čudo da smo doživjeli svoju dob. Mogli
smo umrijeti već u djetinjstvu ili u mladosti, poginuti u nekoj nesreći o kojima
gledamo i slušamo svakodnevno. Ako
promotrimo svoju prošlost možemo lako
uvidjeti da je život svakog od nas zapravo
niz čudesa u kojima se je očitovala Božja
ljubav. Kao i onog dana u Kani i danas je
Isus gospodar svake situacije u našem
životu. Zato se ne moramo ničega bojati .
Ništa od onoga što se sa nama ili oko nas
događa ne može izbjeći njegovoj pažnji.

đakon

