
Djelima pokazati vjeru
Najteži dio posla u kojemu mnogo puta moramo umrijeti samima sebi i 

vlastitoj oholosti jest pretočiti vjeru u djela. No, to je ujedno najbolji pokazatelj 
koliko je netko zapravo vjernik. Djelovati po vjeri znači uzeti Božju riječ kao 
jedino ispravno mjerilo ponašanja i djelovanja. Nekada će to značiti čvrsto se 
držati  određenih  principa,  nekada  će  značiti  pomoći  bližnjemu  u  istinskoj 
potrebi, u krajnjoj liniji znači, ako je potrebno, dati svoj život za ideal vjere. Ono 
što život po vjeri uvijek garantirano donosi je nerazumijevanje i podsmjeh onih 
kojima vjera ne znači ništa. 

Koliko je važno djelima pokazati vjeru govori i Jakov u nastavku svoje 
Poslanice koju slušamo ovih nedjelja. On postavlja vrlo jasan kriterij: Ako nema 
djela,  vjera je u sebi  mrtva. To je  ono po čemu se kršćanstvo razlikuje od 
drugih religija. Sve su ine zasnovane na nekom načinu razmišljanja ili na nekoj 
filozofiji koju je samo potrebno prihvatiti. Kršćanstvo, naprotiv, svoje očitovanje 
nalazi upravo u konkretnim djelima. Da je to pravi put, svojim nam je primjerom 
posvjedočio i sam Isus. On nije samo drugima stavio ideal davanja života za 
bližnjega, nego je to i sam učinio prihvativši smrt na križu za naše spasenje. 

Djela, a ne lijepe riječi – to je ono što Isus očekuje i od svakoga od nas.  
Očekuje se to ponajprije od nas svećenika koji propovijedamo evanđelje i često  
puta se nalazimo u opasnosti da nam to postane uigrani posao, a da pritom  
sami  ne  živimo ono što propovijedamo.  A zatim,  tiče  se  i  svakoga vjernika  
pojedinačno.  Svatko  od  nas  zadužen  je  za  rast  svoje  vjere  i  za  njezino  
očitovanje u svakodnevnom životu. Što ćemo više u tome uspjeti, to ćemo biti  
vjernija Isusova slika u svijetu u kojem živimo.

Tomislav

Od 16. rujna do 23. rujna  (2012. god.)

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

Katica Kučar, B. Radića 84, Jalkovec – 150 kn
Jasna Rasonja, K. Višeslava 24 – 200 kn

Zoran Đakulović, Črnec 77 – 200 kn
Obitelj Cikač, Črnec 56 – 200 kn

Marija Rogek, Trg I. Perkovca 20 – 100 kn
Gabrijel Golubić, Črnec 29b – 400 kn

Anonimni darivatelji – 1800 kn
 

Hvala Vam na svakom Vašem daru!
 

NAŠI DOBROTVORI

MISAO UZ  DVADESET I ČETVRTU NEDJELJU KROZ GODINU

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 139 – cijena 1 kn

Što koristi, braćo moja, ako tko  
rekne da ima vjeru, a djelâ nema? 

Može li ga vjera spasiti?  
Ako su koji brat ili sestra goli i bez  
hrane svagdanje pa im tkogod od  
vas rekne: "Hajdete u miru, grijte  
se i sitite", a ne dadnete im što je  

potrebno za tijelo, koja korist?  
Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva  
je u sebi. Inače, mogao bi tko reći:  

"Ti imaš vjeru, a ja imam djela.  
Pokaži im svoju vjeru bez  djelâ, a  
ja ću tebi djelima pokazati svoju  

vjeru."

Trg Ivana Perkovca 38
42000 Varaždin

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

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

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


Raspored misnih nakana (16.9. – 23.9.) 

16.9. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
 SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
 SV. MISA POLDANJA – Elizabeta i Valent Bajs i Obitelj Bajs - 10:00 h 
 SV. MISA U ČRNCU - 11:45 h

17.9. PONEDJELJAK (Robert Belarmin)
       Danijel Vnuk (god.) i Rudolf - 7:00 h

18.9. UTORAK (Josip Kupertinski)
        Elizabtea i Gabrijel Labaš – 7:00 h 

19.9. SRIJEDA (Januarije)
        Zvonimir Kućar i ob. Kućar - 19:00 h  (Jalkovec)

20.9. ČETVRTAK (Andrija)
        Gabrijela Golubić (god.) i ob. Golubić – 7:00 h 

21.9. PETAK (Matej apostol) 
         Agata Kozulić - 19:00 h (Jalkovec)

22.9. SUBOTA (Katarina Švedska)
         Franjo i Katarina Kliček – 7:00 h

23.9. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
         SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
         SV. MISA POLDANJA – Ana, Mladena (ž.) Tušek-Podbrežnički  i obitelj; 
Stjepan, Antun, Tomislav, Franjo i Ana Golubić - 10:00 h 
         SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h

 INFORMATIVNI KUTAK

             DRUGI VATIKANSKI KONCIL O BISKUPIMA I APOSTOLSKOJ STOLICI

Biskupima,  kao  apostolskim  nasljednicima,  pripadaju  po  sebi  u 
biskupijama koje su im povjerene sva redovita, vlastita i neposredna vlast koja se 
traži za izvršavanje njihove pastirske službe. No, vlast koju po sebi ima papa da 
neke  slučajeve  pridrži  sebi  ili  kojoj  drugoj  vlasti  ostaje  uvijek  i  u  svemu 
netaknuta.

Izvršavajući vrhovnu, punu i neposrednu vlast nad cijelom Crkvom, rimski 
se veliki svećenik služi uredima Rimske kurije. Ti uredi obavljaju svoje poslove u 
njegovo  ime  i  pod  njegovim  autoritetom,  na  dobro  Crkava  i  na  službu 
posvećenih pastira. Koncil želi  da se u tim uredima provede nova organizacija 
koja će više odgovarati potrebama vremena, krajeva i obreda, osobito u pogledu 
njihova  broja,  naziva,  nadležnosti,  načina  rada  i  međusobnog  usklađivanja 
poslova.

Uredi  Rimske  kurije  osnovani  su  za  dobro čitave  Crkve.  Zbog  toga se 
izražava želja da se njihovi  članovi, službenici  i  savjetnici,  kao i  legati  rimskog 
biskupa, što više uzimaju iz različitih krajeva Crkve, da bi na taj način uredi zaista 
održavali  univerzalno  obilježje  Crkve.  Koncil  smatra  i  poziva  da  bi  bilo  vrlo 
korisno kad bi se uredi Rimske kurije savjetovali sa laicima koji se ističu krepošću, 
znanjem  i  iskustvom,  tako  će  oni  imati  u  crkvenim  poslovima  udio  koji  im 
pripada.

Marina Kunštek

• Molitvena zajednica – utorak u 19:00
• Kateheze za odrasle – zadnja subota u mjesecu u 19:00
• Obiteljska i bračna zajednica – prva subota u mjesecu u 19:00

• Naša župa organizirat će od 31.3. do 6.4. 2013. hodošašće u Lourdes.  
Cijena je 2790 kn, uz mogućnost uplate po ratama do termina polaska.  
Svi zainteresirani neka se što prije jave privremenom upravitelju župe.

Tada dozva narod i učenike pa 
im reče: "Hoće li tko za mnom, 
neka se odrekne samoga sebe,  
neka uzme svoj križ i neka ide  

za mnom. 
Tko hoće život svoj spasiti,  

izgubit će ga; a tko izgubi život  
svoj poradi mene i evanđelja,  

spasit će ga."

Mk8

Hodit ću pred licem Gospodnjim 
u zemlji živih.

Ljubim Gospodina jer čuje vapaj  
molitve moje:  

uho svoje prignu k meni u dan u  
koji ga zazvah.  

Dobrostiv je Gospodin i  
pravedan, pun je sućuti Bog naš.  

Gospodin čuva bezazlene: u 
nevolji bijah, on me izbavi.  

Ps 116


