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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
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

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 137 – cijena 1 kn

Od 2. rujna do 9. rujna  (2012. god.)
MISAO UZ  DVADESET I DRUGU NEDJELJU KROZ GODINU

Budite vršitelji riječi
Od ove nedjelje započinjemo s čitanjima iz  Poslanice svetoga Jakova. 

Autor ove poslanice je najvjerojatnije Jakov koji se spominje u evanđeljima kao 
brat Isusa Krista.  On je  uskoro u prvoj  Crkvi  zauzeo jedno od najvažnijih 
mjesta – bio je biskup Jeruzalema. Kao takav predstavljao je veliki  autoritet, 
kako  svojim  naukom,  tako  još  i  više  isposničkim  i  bogobojaznim  načinom 
života. Također, on je među prvima podnio mučeničku smrt za Ime Isusovo. 

Za razliku od apostola Pavla koji u svojim poslanicama istražuje dubine 
vjere, Jakov je nadasve praktičar. On bez imalo ustezanja vjernicima govori kako 
moraju  živjeti.  To ne  čini  nekim sladunjavim nagovaranjem,  nego snažnim i 
često puta oštrim riječima. Razumljivo je i zašto. Istinski život po vjeri nije ni 
sladunjav  ni  slatkorječiv,  nego  je  ozbiljan  i  realan.  Ako  nije  takav  lako  se 
pretvara u jednu od krajnosti: ili postane popustljiv prema svemu ili preraste u 
zanesenjaštvo. 

U  današnjem  ulomku  Poslanice  svetoga  Jakova  čuli  smo  jedno  od 
najvažnijih upozorenja uopće zapisanih u Bibliji:  Budite vršitelji riječi, a ne 
samo slušatelji,  zavaravajući sami sebe. Kako je lako i  lijepo slušati  Božju 
riječ, ali kada ju treba sprovesti u život i živjeti po njoj, tada dolaze problemi. 
Međutim, Božja riječ nije, niti će ikada biti mrtvo slovo na papiru. Ona je dana 
nama ljudima kako bismo ju pretočili u svoj svakodnevni život. Ako u tome ne 
uspijevamo, tada potpuno promašujemo pravi cilj  i  zapravo zavaravamo sami 
sebe  misleći  da  smo  sasvim  dovoljno  ugodili  Bogu  ako  slušamo  i  čitamo 
Njegovu riječ.

Božju riječ i mi slušamo svake nedjelje za vrijeme svete mise. Slušamo i  
njezino tumačenje i aktualizaciju u propovijedi. Koliko puta i nama srce gori  
kada  sve  to  slušamo,  ali  se  ugasi  kada  treba  vjeru  posvjedočiti  djelima  u  
obitelji, u školi, na radnome mjestu? Imajmo stoga uvijek na umu Jakovljevo  
upozorenje kako ne bismo čitav život proveli u zavaravanju samih sebe, nego u  
istinskom življenju riječi Božje koja ima moć spasiti duše naše. 

Tomislav

Vera Čukli, Zagrebačka 274, 200 kn

Anonimni darivatelj, 150 kn 
Dar za krštenje, 400 kn

Hvala Vam na svakom Vašem daru!
 

NAŠI DOBROTVORI

"I ti Betleheme Efrato, najmanji među 
knežestvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji  

će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od  
dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne 

rodi ona koja ima roditi.  
Tada će se Ostatak njegove braće vratiti sinovima 

Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvodit  
svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom 

Imena Boga svojega.  
Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju  

vlast sve do krajeva zemaljskih.  
On – on je mir!"

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


Raspored misnih nakana (2.9. – 9.9.) 

2.9. DVADEST I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
         SV. MISA RANA- Natalija Habek, Mijo Habek; Marija Stjepović; Obitelj 
         Habek i Uranić – 8:00 h

3.9. PONEDJELJAK (Šimun)
          Ana Habek i Obitelj Habek - 7:00 h

4.9. UTORAK (Marcel)
         Rudolf, Ljubica, Marija i Gordana Martinec – 7:00 h 

5.9. SRIJEDA (Bl. Majka Terezija)
         Agneza Kefelja, Stjepan, Josip, Valent i Rudolf Plantak; Marija Hrebak - 
         19:00 h  (Jalkovec) 

6.9. ČETVRTAK (Zaharija)
          Antun Balaš (god.); Josip i Vera Deduš – 7:00 h 

7.9. PETAK (Marko Križevčanin) 
         Ignac Tomašković i Obitelj Tomašković; Obitelj Hunjadi; Ana Mežnarić - 
        19:00 h (Jalkovec)

8.9. SUBOTA (Rođenje Blažene Djevice Marije - Mala Gospa)
         Ivan Sili (god.) – 8:00 h
         Ivanka Bogović i Vladimir Conar – 11:00 h
         Štefanija, Pavao i Vladimir Kenji; Obitelj Možanić – 19:00 h

9.9. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
  SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
  SV. MISA POLDANJA – Josip Tomašković, Obitelj Tomašković i Tkalčec - 10:00 h
  SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h 

 INFORMATIVNI KUTAK

• Ove godine, ponovno ćemo svečano proslaviti svetkovinu  
rođenja Blažene Djevice Marije. Središnje misno slavlje bit će u  
11:00 h. Tada ćemo ujedno zazvati Duha Svetoga za novu  
školsku godinu. Pozivamo sve školarce da dođu u 10:00 h, kada  
će imati priliku za Svetu ispovijed.

Braćo moja ljubljena: Svaki dobar dar,  
svaki savršen poklon odozgor je, silazi od  
Oca svjetlila u kome nema promjene ni  

sjene od mijene. Po svom naumu on nas  
porodi riječju Istine da budemo prvina  

njegovih stvorova.  Budite vršitelji riječi, a  
ne sami slušatelji, zavaravajući sami sebe.  

Bogoljubnost čista i neokaljana jest:  
zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj  
nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga  

svijeta.

Gospodine, tko smije prebivati u  
šatoru tvome? 

Onaj samo tko živi čestito, koji čini  
pravicu, i istinu iz srca zbori, i ne  

kleveće jezikom.  
Koji bližnjem zla ne nanosi, i ne  

sramoti susjeda svoga; koji zlikovca  
prezire, a poštuje one što se  

Gospodina boje.  
Koji se zaklinje prijatelju, a ne krši  
prisege, i ne daje novca na lihvu,  
i ne prima mita zbog nedužna. 

                            DRUGI VATIKANSKI KONCIL O BOŽJEM NARODU

U svako je vrijeme i u svakom narodu Bogu ugodan svatko tko ga se boji 
i čini pravdu. No, Bog je htio posvetiti i spasiti sve ljude, htio je od svih ljudi  
učiniti narod koji bi Ga uistinu priznavao i vjerno mu služio.

Bog je  sazvao sve  one koji  gledaju s  vjerom u Krista  i  ustanovio je 
Crkvu da bude svima sakrament spasonosnog jedinstva. Vjernici,  po krštenju 
uključeni u Crkvu, određeni su za bogoslužje kršćanske vjere,  dužni su pred 
ljudima ispovijedati kršćansku vjeru koju su primili od Boga preko Crkve. Svi 
su  ljudi  pozvani  da  budu  dio  Božjeg  naroda.  Stoga  se  ovaj  narod  mora 
protegnuti na cijeli svijet i na sve vjekove. Po cijelom svijetu, u svim zemljama 
postoji jedan Božji narod, jer Bog iz svih naroda uzima svoje građane, građane 
Kraljevstva, ali ne zemaljskoga nego nebeskoga. Dakle, svi su ljudi pozvani na 
katoličko jedinstvo Božjeg naroda, koje označuje i promiče opći mir, i njemu na 
razne  načine  pripadaju  ili  su upućeni  i  vjerni  katolici  i  drugi  koji  vjeruju  u 
Krista.

Ne samo da se Božji narod skuplja iz različitih naroda, nego je u svojoj 
nutrini sastavljen od raznih redova. Među njegovim udovima postoji raznolikost 
bilo  po službama,  bilo  po načinu života,  jer  upravo po tome mnogi  pružaju 
dobar primjer drugoj braći, na što i sam Koncil poziva sve nas.

Marina Kunštek 

 KRŠTENI

25.8. Patrik Berger, sin Nikole Bergera i Petre Lončarić


