Raspored sv. Misa u ovom tjednu
* ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak: u 19.00
* subota: u 18.00
* nedjelja: u 8.00 - župna crkva
u 7.00, 9,00 i 11.00 - Trški Vrh
————

U franjevačkoj crkvi sv. Katarine sv. Mise su:

* pon., uto., sri., čet., pet. i sub. 18.00
* nedjelja: u 7.00, 9.00 i 18.00
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pon. 19.8.

Ljudevit, Donat

Mt 19,16-22

uto. 20.8.

Bernard, Branko

Mt 19,23-30

sri. 21.8.

Pio X, Agaton

Mt 20,1-16a

čet. 22.8.

BDM Kraljica

Mt 22,1-14

pet. 23.8.

Ruža Limska

Mt 22,34-40

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

Majci Božjoj Trsatskoj na Trsat
hodočastimo u subotu 24. kolovoza. Jedan autobus kreće u 4.45 iz
Dolića od Goričkog, a svih pet
autobusa iz Krapine od Konzuma
u 5.00. Do tiskanja ovoga listića
bilo je još mjesta za peti autobus.
Možete se još upisivati dok se
ne popune sva mjesta u petom
busu. Sve ostalo oko hodočašća
vam je već poznato i još ćete biti
upoznati na samom putu.

U subotu, 24. kolovoza oko 14.00
dolaze hodočasnici iz Marije
Bistrice i Laza Bistričkog na
DVADESET i PRVA Iz 66,18-21
ned. 25.8. NEDJELJA KROZ Heb 12,5-7,11-13 Trški Vrh te će po dolasku biti sv.
Misa, a u nedjelju 25. kolovoza bit
GODINU
Lk 13,22-30
će Bartolovsko proštenje na
Ovaj tjedan preselila se u Vječnost: U 94. godini života Trškom Vrhu. Sv. Mise na
Trškom Vrhu su: u 7.00, 9.00 i
umrla je Štefanija HUSTIĆ r. REBIĆ - R. Lovreca 10.
11.00. Misno slavlje u 11.00 predNjoj i svim našim pokojnicima neka Gospodin
vodi domaći župnik, a propovijeudijeli vječni život u kojega su vjerovali.
dat će mons. Nedjeljko PINTARIĆ, ravnatelj Dijecezanskog muSvi smo mi turisti na zemlji. Jer smo gosti
zeja
i ravnatelj Riznice zagrebau Božjoj prirodi!!!
čke
Katedrale.
Dođi i Ti!
Bog je za nas priredio pšenicu, krumpir, kupus, dao
nam grožđe, jabuke, kruške da jedemo, vodu da se njome peremo i da je pijemo, dao nam životinje za pomoć i U Ludbreg se hodočasti, 31. 8.
hranu, ali i miris cvijeća i ljepotu šumske hladovine, ljepo- Prijave od sutra. Cijena - 60 kuna.
tu morskih valova i bonaca, ljepotu ljetnih noći obasjanih
mjesecom. Bog nam je dao mir u obiteljskom krugu ili u ŠALA: Svećenik u crkvi propovikrugu prijatelja. Bog nas je uveo u naše vlastito tijelo, u jeda: - Ako imate križ, a svatko ga
našu dušu, darovao nam sve osobine i našu osobnost. ima, darujte ga Gospodinu. Žena,
Mi smo dakle njegovi gosti. Važno je da kao gosti prođe- uz koju je bio njezin muž, uzdahmo kroz život i ne uništimo Božje imanje, ne oštetimo ne i reče: - Primi ga, Gospodine.
svoje tijelo i dušu koju nam je on darovao, jer je praved- Darujem ti ga zauvijek svom duno da platimo obeštećenje za sve uništeno.
šom i svim srcem svojim.
sub. 24.8. Bartol, Bartolomej Iv 1,45-51

Izdaje: Župa Kr apina, Tr g 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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20. NEDJELJA KROZ GODINU - C
Dragi župljani!

V

eć treće nedjelje zaredom, na
ovoj stranici čitate o ovogodišnjim promjenama, premještajima,
dolascima, odlascima, zahvalama...,
svećenika ili časnih sestara, vezano
za našu krapinsku župu.
Čvrsto obećavam da vas više neću puno
gnjaviti s tim ili sličnim informacijama,
još samo danas i sljedeće nedjelje.
Naime, u tjednu koji je minuo, bilo
je promjena u samostanu časnih sestra u Krapini. Sestra Deodata
KOČONDA, koja je kroz posljednju
godinu dana bila voditeljica liturgijskog pjevanja i sviranja, te voditeljica
pastorala djece i mladih preko župne
kateheze i pripreme za sakramente
sv. Ispovijedi i sv. Pričesti, premještena je na drugu službu u Đakovo.
Želio bih se zahvaliti u ime svih
vas, dragi moji župljani, osobito djece, mladih, roditelja, pjevača, svirača
i u svoje ime, s. Deodati za sve trenutke koje je provela zajedno s nama,
trenutke koji su pridonijeli zajedničkim uspjesima naše župe.
Sestro, od srca Vam VELIKO
HVALA na svemu! Neka Vas Božji
blagoslov prati u daljnjem služenju
Bogu i narodu. A u Krapinu je umjesto s. Deodate, iz Slavonije ravne, iz
Županje, stigla s. Mihajla MUSIĆ,

koja će preuzeti u krapinskoj župi
liturgijsko pjevanje i sviranje te župnu katehezu.
Sestri Mihajli izražavamo srdačnu
dobrodošlicu u Župu Krapina i želimo joj puno Božjega blagoslova i uspjeha u njezinom radu na dobrobit
krapinske župe.
Kao što vam je već svima poznato,
uskoro se i ja selim iz Krapine, nakon
četrnaest punih ljeta. Zahvalna sv.
Misa bit će sljedeće nedjelje, 25. kolovoza, na Trškom Vrhu sv. Misom
u 11.00 sati.
Toga istoga datuma, a tada je bio
četvrtak, 25. kolovoza 2005., službeno
sam primopredajom preuzeo kao
župnik, Župu sv. Nikole biskupa u
Krapini od prijašnjeg župnika vlč.
Josipa BANA. U nedjelju 28. kolovoza 2005. godine, na Bartolovsko proštenje na Trškom Vrhu, bilo je liturgijsko uvođenje u župničku službu i
polaganje Ispovijesti vjere i Prisege o
vjernom vršenju službe i savjesnom
upravljanju crkvenom imovinom.
Četrnaest godina svećeničkog djelovanja u Krapini je iza vas i mene,
pa tko osjeća potrebu da zajedno
Bogu zahvalimo za te lijepe godine,
slobodno dođe na Trški Vrh sljedeće nedjelje na sv. Misu u 11.00.
Još kratko, Vaš župnik Tomica Šestak
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Razmišljanje o Božjoj Riječi / OSLOBAĐAJUĆA snaga Isusovih riječi

D

anašnji odlomak iz Lukinog evanđelja potvrđuje istinu koju smo već
toliko puta, često s mukom, morali priznati
– evanđelja su često „teško štivo“.
Riječ evanđelje, prevedeno s grčkog na
hrvatski jezik, doslovce znači – radosna
vijest. Nije nam lako u današnjem evanđelju, u kojem Isus govori o maču i vatri pronaći radosnu vijest. Gotovo da ne vjerujemo svojim ušima kada slušamo Isusove
prijeteće riječi. Sa zabrinutošću se pitamo:
gdje je radosna vijest u evanđeoskom odlomku današnje nedjelje?
Da bismo mogli razumjeti poruku današnjeg evanđelja potrebno je razumjeti situaciju u kojoj je Isus izrekao riječi zapisane u
odlomku iz Lukinog evanđelja koje samo
danas slušali.
Isus je raspravljao sa ljudima svoga vremena o tome kako će se pojaviti MesijaSpasitelj i kakav će on biti. Isus ispravlja
krivu sliku Mesije. Židovi su mislili da će
Mesija uništiti pogane-nevjernike, a pobijediti okupatore- Rimljane. Isus im je otvoreno rekao da Mesija to neće učiniti. Umjesto toga, Bog će suditi svakom čovjeku,
svakome prema njegovim djelima, a ne
prema njegovoj nacionalnoj ili vjerskoj
pripadnosti.
Poput Isusovih zemljaka Židova i mi,
današnji kršćani, kada je riječ o zlu i osudi
zla, najčešće ne gledamo na sebe, već na
druge. Obično u drugima vidimo izvor
svakog zla. Današnjim evanđeljem Isus nas
želi poučiti da Bog prosuđuje svakog čovjeka, naše misli, riječi i djela.

U drugom dijelu današnjeg evanđelja
Isus svojim slušateljima, onima iz prošlosti,
nama u sadašnjosti, a onda i tolikima u
budućnosti, obrazlaže da nije na svijet
došao donijeti samo mir, već i nemir. Židovima Isusovog vremena mir je značio u
prvom redu oslobođenje od rimske okupacije njihove zemlje.
Nije ih previše zanimalo oslobođenje iz ropstva
grijeha. Dugi život i materijalno blagostanje bio
je njihov san.
Kriva očekivanja od
Boga, od Isusa nisu ni
nama strana. Nije li istina da se naše molitve uglavnom vrte oko materijalnog blagostanja i oko zdravlja?
I nema u tome ništa loše. Stvarno, mi
Boga možemo moliti što god želimo sve
dokle god mu ostavimo slobodu da našu
molitvu posluša ili ne.
Smijemo imati svoje snove i planove,
želje i zamisli. Ali naša sreća nije u tome
da se te želje i zamisli ostvare, već da prihvatimo Božju volju ma kakva ona bila.
U jednom švicarskom marijanskom svetištu može se pročitati jedna zahvala neimenovanog vjernika. Ona glasi: “Zahvaljujem
ti Bože moj, što nisi uslišao moju molitvu“.
Očito je da je neuslišana molitva ovog
čovjeka približila Bogu.
Radosna vijest današnjeg evanđelja glasi:
povjerenje u Isusa oslobađa nas od svih
lažnih očekivanja u životu zbog kojih postajemo nesretni. đakon

