
Da možda i vi ne kanite otići?
Ovo pitanje uputio je Isus svojim apostolima na samom kraju velikoga 

razgovora što ga je vodio sa Židovima i u kojem je o sebi govorio kao o kruhu 
koji s neba silazi, kruhu istinskom koji daje život svijetu. Zaključak okupljenoga 
mnoštva bio je gotovo jednodušan: Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati? 
Očito, nisu čuli ono što su očekivane lijepe, ali prazne riječi. Čuli su pravu istinu, 
a  ona im se  nije  nimalo  svidjela.  Zato  su  okrenuli  leđa  Isusu  i  otišli  svatko 
svojim putem. Ostalo je tek nekoliko ljudi, a među njima i apostoli. Isus upravo 
njima postavlja pomalo provokativno pitanje:  Da možda i vi ne kanite otići? 
Ovo pitanje kao da predstavlja prijelomni trenutak u životu dvanaestorice. Ni 
njih, baš kao ni bilo kaga drugoga, Isus ne želi prisilno držati uza se. On želi 
njihovu slobodnu odluku. U ime svih njih Petar daje odgovor Isusu: Gospodine, 
kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! Unatoč svemu, apostoli i dalje 
vjeruju Isusu. Štoviše, vjeruju da je Isus obećani Mesija. Ali istovremeno postaju 
svjesni  jedne  bolne  činjenice:  slijediti  Isusa  uglavnom znači  biti  odbačen  od 
ljudi, baš kao što je i njega odbacilo okupljeno mnoštvo. U to će se više puta 
osjedočiti,  a  osobito  u  trenutku  kada  su,  izuzevši  apostola  Ivana,  podnijeli 
mučeničku smrt za Ime Isusovo.

Za veliku većinu današnjih kršćana Isusove riječi također su pretvrde,  
teške za razumjeti, a još teže za ostvariti u vlastitom životu. Zato idu liniijom  
manjega otpora;  prepuštaju  se  duhu ovoga vremena i  žive  kao da ni  nisu  
kršćani. Boga i Crkve sjete se tek kada nešto trebaju. U tome su potpuno slični  
Isusovim  sugovornicima kojima je  Isus  bio  potpuno  prihvatljiv  kada  ih  je  
nahranio s pet kruhova i dvije ribice, ali zato potpuno neprihvatljiv kada je od  
njih tražio vjeru i promjenu života. Nama neka ovo bude poticaj da molimo za  
sve one koji su se udaljili od Boga i od Crkve. A mi svakodnevno ponavljajmo  
Petrov odgovor na Isusovo pitanje: Ti imaš riječi života vječnoga!

Tomislav
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PONEDJELJAK 7:30 – 9:00
UTORAK 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
SRIJEDA 8:30 – 10:00
ČETVRTAK 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
PETAK  17:00 – 18:00
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Obitelj Višnjić, Mažuranićeva 28a, 500 kn
Ana Đurin, Sajmišna 25, 100 kn

Rozalija Hrebak, Dubravka 28, Turčin, 200 kn
Obitelj Vincek, Črnec 84, 200 kn

Obitelj Mišak, V. Kolandera 12, 200 kn
Nikola Berger, Črnec 52, 200 kn

Obitelj Prikratki, Trg I. Perkovca 23, 300 kn
Obitelj Tkalčec, Črnec 144, 200 kn
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Hvala Vam na svakom Vašem daru!
 

NAŠI DOBROTVORI

"Braćo:Podložni budite jedni drugima u 
strahu Kristovu! Žene svojim muževima 
kao Gospodinu! Tako treba da i muževi  
ljube ljube svoje žene kao svoja tijela.  

Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko  
nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i  

njeguje kao i Krist Crkvu.  
Doista, mi smo udovi njegova tijela!  

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da 
prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će  

jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja 
smjeram na Krista i na Crkvu."

MISAO UZ  DVADESET I PRVU NEDJELJU KROZ GODINU

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


Raspored misnih nakana (26.8. – 2.9.) 

26.8. DVADEST I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
         SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
         SV. MISA POLDANJA – Misa zahvalnica - Obitelj Prikratki - 10:00 h 

27.8. PONEDJELJAK (Monika)
         Stjepan Ferčec, Ljubomir i Ankica Bunčić; Ljubica Filipović - 7:00 h

28.8. UTORAK (Augustin)
         Helena Cepanec, Jakob, Marija i Biserka Jagić – 7:00 h 

29.8. SRIJEDA (Mučeništvo Ivana Krstitelja)
         Ivica Cerjan, Mara Košćak, Ana Pošta - 19:00 h  (Jalkovec) 

30.8. ČETVRTAK (Feliks)
          Tomislav i Slava Bosilj, Katarina Jurinjak – 7:00 h 

31.8. PETAK (Rajmund) 
          Jelena Ilić (god.), Stanko i Marija Megloba - 19:00 h (Jalkovec)

1.9. SUBOTA (Egidije)
         Juraj i Eva Sekelj – 7:00 h

2.9. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
         SV. MISA RANA- Natalija Habek, Obitelj Habek i Uranić – 8:00 h

 INFORMATIVNI KUTAK

• Hrvatsko zahvalno hodošašće u Rim, organizirati će se od 4. studenog do 9.  
studenog ove godine. Cijena će biti oko 2500 kn. Svi zainteresirani neka se  
što prije jave privremenom upravitelju župe. 

• Zbog proštenja u Ludbregu, iduće nedjelje, 2. rujna, biti će samo jutarnja  
sveta Misa. Pozivamo vas da u što većem broju hodočastite u  
Ludbreg.Tamo će središnja sveta Misa biti u 11 sati.

Jer znao je Isus od početka koji su oni  
što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga  
izdati. I doda: "Zato sam vam i rekao  
da nitko ne može doći k meni ako mu 

nije dano od Oca." Otada mnogi  
učenici odstupiše, više nisu išli s njime.  

Reče stoga Isus dvanaestorici:  
"Da možda i vi ne kanite otići?"  

Odgovori mu Šimun Petar:  
"Gospodine, kome da idemo? 

Ti imaš riječi života vječnoga! I mi  
vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji."  

                                                  Iv 6 

Oči Gospodnje gledaju pravedne,  
uši mu slušaju vapaje njihove.  

Lice se Gospodnje okreće protiv  
zločinca da im spomen zatre na  

zemlji.

Pravednici zazivaju i Gospodin ih  
čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.  
Blizu je Gospodin onima koji su 

skršena srca, a klonule duše  
spasava.

                              Ps 32

                                 DRUGI VATIKANSKI KONCIL O SAKRALNOJ UMJETNOSTI 
I BOGOŠTOVNIM PREDMETIMA

Među  najplemenitije  djelatnosti  ljudskog  duha  ubrajaju  se  lijepe 
umjetnosti, osobito religiozna umjetnost i njezin vrhunac, sakralna umjetnost. 
Stoga je Majka Crkva uvijek bila prijateljica lijepih umjetnosti, ona je na tom 
polju uvijek smatrala svojim pravom da među umjetničkim djelima rasuđuje što 
odgovara vjeri, pobožnosti i vjerno baštinjenim zakonima.

Crkva se na poseban način brinula da bogoštovni predmeti dostojno i 
lijepo  služe  uresu  bogoslužja,  pa  je  u  građi,  obliku  i  načinu  ukrašavanja 
dopuštala  promjene  do  kojih  je  tijekom  vremena  doveo  napredak  tehničke 
vještine. Crkva nikada nije imala svoj vlastiti umjetnički stil, nego je dopuštala 
umjetničke oblike svakog vremenskog razdoblja, prema naravi i uvjetima naroda 
kao i prema potrebama različitih obreda, nastojeći da tokom stoljeća brižljivo 
čuva umjetničko blago.   

Koncil  tako  preporuča  i  traži  neka  i  umjetnost  našeg  vremena  svih 
naroda  i  krajeva  ima  slobodu  djelovanja  u  Crkvi,  samo  ako  s  dužnim 
poštovanjem i doličnom čašću služi bogoštovnim zgradama i svetim obredima. 
Držeći  se  onoga  što  Koncil  nalaže,  umjetnost  današnjeg  vremena  će  moći 
pridružiti svoj glas onom divnom slavospjevu što su ga najveći umjetnici spjevali  
katoličkoj vjeri kroz prošla stoljeća.
                                                                                                       Marina Kunštek

 

UMRLI

24. 8. Ana Valjak, r. Tkalčec

KRŠTENI

19.8. Loris Vidmanić, kći Maria i Martine r. Kešer 

  


