
Raspored misnih nakana (25.3. – 1.4.) 

25.3. NEDJELJA, PETA KORIZMENA
SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA – Izidor Martinec – 10:00 h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h

26.3. PONEDJELJAK (BLAGOVIJEST)
               Ivan, Antun, Marija i Anđela Kliček; Damir Hrašćanec - 8:00 h (Jalkovec)
               Milan i Jelena Lisičak – 19:00 h

27.3. UTORAK (Lidija)
Mijo i Josip Vrček – 7:00 h 

28.3. SRIJEDA (Sonja)
              Mato i Stojka Petrušić – 19:00 h (Jalkovec) 

29.3. ČETVRTAK (Jona)
Ignac Habek (god.) –  7:00 h

30.3. PETAK (Viktor)
              Gabrijela i Franjo Kućar – 19:00 h (Jalkovec) 

31.3. SUBOTA (Benjamin)
Ob. Kefelja, Anica, Agneza i Stjepan Petek (god.) – 7:00 h

1.4. NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - CVJETNICA
SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA – Lovro Pranjić, ob. Pranjić i Zečević – 10:00h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h

MISAO UZ PETU KORIZMENU NEDJELJU

Jedna  od  najslikovitijih  Isusovih  usporedbi  je  usporedba  sebe  samoga  i 
svojega života s pšeničnim zrnom. Kao i obično, Isus koristi svima dobro poznatu 
pojavu kako bi  pokušao protumačiti  Božja otajstva.  Svim njegovim slušateljima 
dobro je poznat proces sjetve pšenice. Bio je to veliki posao koji se obavljao u nadi 
da će posijano sjeme donijeti očekivani urod iz kojega se kasnije radilo brašno za  
kruh. Sama sjemenka ima jednu svrhu – prehraniti mladu klicu tako dugo dok ona 
ne razvije vlastito korijenje kojim onda sama crpi potrebnu hranu za daljnji rast. Za 
sjemenku to znači umiranje, od nje ne ostane ništa drugo nego prazna ljuska. No, 
baš po tom umiranju stvara se mnogobrojno novo zrnje.

Isusov dolazak na ovaj svijet, njegova muka i smrt na križu imaju značenje 
jednako pšeničnom zrnu. Baš kao što se zrno „žrtvuje“ kako bi kasnije uzrasla nova 
stabljika s mnoštvom zrnja,  tako se i  Isus dobrovoljno žrtvuje na križu kako bi  
svima nama, grešnim ljudina, podario novi život – život vječni. 

Ova Isusova žrtva ima za nas dvostruko značenje. Prvo je značenje dara,  
jer  po  toj  žrtvi  i  svima nama je  darovana mogućnost  vječnoga života.  Drugo  
značenje jest primjer po kojem se zaista može ostvariti vječni život. Taj put je isti  
onaj  koji  je  prošao  Isus,  to  je  put  pšeničnoga  zrna.  Budimo  zato  odvažni  i  
spremni svakodnevno umirati  samima sebi  u korist  naših bližnjih.  Samo tako  
ćemo donijeti obilati rod već ovdje na zemlji, a primit ćemo i vječni život na Nebu.  

Tomislav

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 114 – cijena 1 kn

Od 25. ožujka do 1. travnja  (2012. god.)

Trg Ivana Perkovca 38
42000 Varaždin

042/240-998
www.zupa-biskupec.com

zupnik@zupa-biskupec.com
Zvonar – Milan Fotak: 042/241-809

PON 7:30 – 9:00
UTO 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
SRI 8:30 – 10:00
ČET 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
PET    17:00 – 18:00
U HITNIM SLUČAJEVIMA ODMAH NAZOVITE ŽUPNI  
URED NA BROJ 240-998 ILI NA MOB. 099/691 53 92

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Radno vrijeme Župnog ureda

NAŠI DOBROTVORI

Elizabeta Horvatić, Zagrebačka 318, 200 kn
Obitelj Danko, Plitvička 8, 200 kn

Obitelj Štimac, Zagrebačka 300, 200 kn
Darovi uz krštenje, 250 kn

Dvije anonimne obitelji, 300 kn
Hvala na svakom Vašem daru!

http://www.zupa-biskupec.com/


• Maslinove grančice za Cvjetnicu moći ćete nabaviti prije svetih misa kod 
djelatnika Caritasa na ulazu u crkvu. Sav Vaš dobrovoljni prilog za 
grančice namijenit ćemo za potrebe župnog Caritasa.

• Ispovijed po kućama naših nemoćnih župljana bit će po sljedećem 
rasporedu: Biškupec – utorak 27.3. od 9:30h, Črnec – srijeda 28.3. od 
9:30h, Jalkovec – petak 30.3. od 9:30h

DRUGI VATIKANSKI KONCIL O APOSTOLIMA
Isus  Krist,  koji  je  poslan  od  Oca,  poslao  je  apostole nadopunjene  Duhom 

Svetim, ne samo da propovijedajući evanđelje svakom stvorenju navješćuju spasenje, 
nego također da svjedoče žrtvom i sakramentima.

Isus Krist je sagradio Crkvu poslavši apostole, a na čelo Crkve postavio je Petra 
i u njemu ustanovio trajno i vidljivo počelo i temelj jedinstva i vjere zajednice. Isus je 
pozvao k sebi one koje je htio, odabrao je dvanaestoricu da budu s njim i da ih šalje 
propovijedati  Kraljevstvo Božje.  Poslao ih je  da kao dionici  njegove vlasti  učine sve 
narode njegovim učenicima i  da ih posvete, te tako rašire Crkvu. U toj su misiji  bili 
potpuno  utvrđeni  na  dan  Duhova.  Kako  bi  ispunili  velike  službe  koje  su  im  dane, 
apostole je Krist obdario posebnim izljevom Duha Svetoga koji je sišao na njih, a oni su 
sami  predali  svojim pomoćnicima duhovni  dar  polaganjem ruku,  koji  je  sve do nas 
došao u biskupskom posvećenju. Božanska misija apostola trajat će sve do svršetka 
svijeta i zato su se apostoli pobrinuli da ustanove svoje nasljednike-biskupe.

Apostoli  su,  poučeni  Kristovim primjerom, slijedili  isti  put.  Hrabro su svima 
navješćivali poruku Spasitelja „koji hoće da se svi ljudi spase i da dođu do poznavanja 
istine“ (1 Tim 2, 4). Apostoli su uvijek bili spremni dati  svjedočanstvo za Božju istinu 
usuđujući se bilo kad i bilo gdje navješćivati Božju riječ s pouzdanjem. Crkva, vjerna 
evanđeoskoj istini, slijedi put Krista i apostola, te nauk primljen od Učitelja i apostola 
čuva i predaje tijekom vremena. 

Nasljednici  apostola-biskupi,  te  nasljednik  sv.  Petra-papa,  tijekom  vremena 
nastavljaju  propovijedati  evanđelje  svim  narodima,  onako  kako  su  to  činili  i  sami 
apostoli-hrabro i vlastitim svjedočanstvom. 

Marina Kunštek

 INFORMATIVNI KUTAK

KRŠTENI
17. 3. 2012. Jan Aš, sin Zorana i Valentine r. Posavec
17. 3. 2012. Lara Radačić, kći Gorana i Valnee r. Hren

 

Čovjekovo iskustvo nespašenosti i odvojenosti od Božje ljubavi obilježilo 
je ljudsku povijest od čovjekovoga prvoga pada, pa sve do Isusa Krista. Čovjek je 
istovremeno bio svjestan svojih grijeha pred Bogom, ali i svoje nemogućnosti da 
se od tih grijeha otkupi. No, kako bi na neki način ipak dali Bogu žrtvu za svoje 
grijehe,  Izraelci  su  prinosili  Bogu  krv  bikova  i  jaraca  kao  žrtve  okajnice  i 
pomirnice. Ali, te žrtve čovjeka nisu mogle spasiti, tj. one nisu mogle premostiti 
ponor  nastao  prvim  čovjekovim  grijehom kojim je  čovjek  svjesno  i  slobodno 
odbacio Božju ljubav. 

Zato je Bog u svojoj silnoj ljubavi prema nama ljudima na svijet poslao 
svoga Sina, Isusa Krista. On nije došao na zemlju na oblacima nebeskim, sa silom 
i moći, nego je postao ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik (usp. Fil 2, 7b). Bog 
je, dakle, postao nemoćan čovjek kako bi ljudima pokazao svemoć svoje ljubavi. 
Upravo  se  Njegova  dolaska  sjećamo  na  svetkovinu  Blagovijesti.  To  djelo 
predstavlja  početak  gradnje  mosta  iznad  ponora  koji  dijeli  ljude  od  Boga,  a 
nastavit će se kroz Isusovo javno djelovanje. 

Vrhunac i konačna pobjeda Božje ljubavi doći će u obliku žrtve. Ta žrtva 
ne će biti krv bikova i jaraca koja ne može odnijeti ljudske grijehe. Ona će biti 
sâm Isus  Krist  koji  se  prinio Ocu kao žrtva pomirnica na drvu križa  za grijeh 
svijeta.  Tom  jedincatom žrtvom Bog  je  sa  sobom pomirio  palo  čovječanstvo. 
Isusova žrtva na križu bila je istovremeno i Božanska i ljudska, jer, kao što smo 
već rekli, Isus Krist je pravi Bog i pravi čovjek. Prinošenje te žrtve nebeskom Ocu 
jedan je od razloga Isusovoga utjelovljenja. 

Te  se  jedincate,  krvne žrtve,  spominjemo svakodnevno prinoseći  Bogu 
nekrvnu, misnu žrtvu. Isus Krist, koji je za vrijeme svoga zemaljskoga života bio 
vidljiv u tijelu, sada postaje vidljiv očima vjere pod prilikama kruha i  vina. Po 
našemu  krštenju  i  blagovanju  Isusovoga  tijela  i  krvi,  i  mi  postajemo  dionici 
Njegove muke i smrti, i mi u mukama umiremo starom, grješnom čovjeku. Ali, 
istovremeno postajemo i dionici Njegove slave, tj. rađamo se za vječni život. Taj 
naš preporođeni život ne sastoji se više u prinošenju žrtava Bogu, nego u vršenju 
Njegove volje. 

Tomislav

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO - 
BLAGOVIJEST


