
Veća ćete djela činiti

Ove Isusove riječi, u nešto malo izmijenjenom obliku, donosi nam Evanđelje po
Ivanu kao sastavni dio Isusovoga oproštajnoga govora izrečenoga pred apostolima za
vrijeme Posljednje večere. One se odnose na vjeru u Isusa Krista i na djela koja će se po
toj vjeri događati. Čitav taj dio glasi ovako: Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u
mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu. I što
god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u
moje ime, učinit ću. 

 Nije trebalo dugo čekati da se ove riječi obistine. Nedugo nakon uzašašća Ocu,
Isus je apostolima poslao snagu Duha Svetoga koji ih je ponajprije osnažio za djelo
propovijedanja Evanđelja,  a  zatim im je dao i  posebne karizme i  snagu po kojoj  su
izgonili đavle, liječili bolesne i činili mnoga druga čudesa. U današnjem prvom čitanju
iz  Djela  apostolskih opisano je  kakav su stav ljudi  imali  prema apostolima,  osobito
prema  Petru:  Po rukama  se  apostolskim događala  mnoga  znamenja  i  čudesa  u
narodu... I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu
tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne
bi  li,  kad  Petar bude  prolazio,  bar sjena  njegova  osjenila  kojega  od  njih. Evo
ispunjenja Isusovih riječi. Ovakva znamenja čak ni on sam nije činio. Razlog za to nije
u tome da su apostoli bili jači od Isusa, nego je vjera ljudi u Ime Isusovo bila jača nakon
njegova uskrsnuća, nego prije. I za ova, baš kao i za Isusova čudesa, jedina je bila važna
vjera ljudi.

 Vjerujemo li mi da se to isto može dogoditi i po nama? Očito se čudesa u
današnjem svijetu događaju iznimno rijetko. Dijelom je to posljedica i naše nevjere i
zatvorenosti Duhu Svetomu. No, često zaboravljamo da ne smijemo težiti za velikim
čudesima, jer  bismo se  vjerojatno zbog njih uzoholili,  kao da ih činimo vlastitom
snagom. Ono što možemo jest koristiti tu snagu Imena Isusovoga u vlastitomu životu,
u rješavanju naših slabosti. Imamo uistinu moćno oružje, a to je vjera u Isusa Krista
uskrsloga. Svaki puta kada smo u napasti učiniti neki grijeh, zazovimo Ime Isusovo
da nas ojača u borbi protiv napasti. Svaki puta kada pobijedimo napast, zapravo će se
u našemu životu dogoditi čudo. 

Tomislav
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PONEDJELJAK Župni ured ne radi
UTORAK 8:00  – 9:00 i 16:00 – 17:00
SRIJEDA 8:00 – 9:00 i 16:00 – 17:00
ČETVRTAK 8:00 – 9:00 i 16:00 – 17:00
PETAK  8:00 – 9:00 i 16:00 – 17:00

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

I nakon osam dana bijahu njegovi
učenici opet unutra, a s njima i Toma.

Vrata bijahu zatvorena,
 a Isus dođe, stade u sredinu i reče:

"Mir vama!"
Zatim će Tomi: "Prinesi prst ovamo i

pogledaj mi ruke! 
Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne

budi nevjeran, nego vjeran." 
Odgovori mu Toma: 

"Gospodin moj i Bog moj!"

 Reče mu Isus:
 "Budući da si me vidio, povjerovao si.

Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!" 
Isus je pred svojim učenicima učinio

 i mnoga druga znamenja 
koja nisu zapisana u ovoj knjizi.
 A ova su zapisana da vjerujete: 

Isus je Krist, Sin Božji, 
i da vjerujući imate život 

u imenu njegovu. 
Iv 20

MISAO UZ DRUGU USKRSNU NEDJELJU – BIJELU NEDJELJU

DRUGI VATIKANSKI KONCIL O KRŠĆANSKOM ODGOJU

Katolički fakulteti i sveučilišta

 Koncil ističe kako se Crkva pomno brine za visoke škole, osobito za fakultete
i sveučilišta. Na katoličkim sveučilištima gdje nema teološkog fakulteta treba postojati
institut ili katedra teologije, gdje će se držati predavanja koja mogu pohađati i laici.

 Važno je istaknuti da zbog napretka znanosti  na katoličkim sveučilištima i
fakultetima treba osnivati institute koji će služiti prvenstveno promicanju znanstvenog
istraživanja.  Koncil  preporuča  da  se  katolička  sveučilišta  i  fakulteti  primjereno
rasporede po različitim krajevima svijeta i da se ne ističu brojem nego znanstvenim
radom, a njihova vrata neka budu otvorena nadarenim studentima. Posebno darovite
studente,  bilo  na  katoličkim ili  drugim sveučilištima,  koji  pokazuju  i  istraživačke
sposobnosti, treba obrazovati i osposobiti za preuzimanje nastavničke službe.

 Koncil ističe i važnost brige za duhovnu formaciju svih studenata, te poziva
crkvene pastire da se pobrinu za načine i mjesta gdje će svi studenti imati mogućnost
primati duhovnu i intelektualnu pomoć.

Marina Kunštek

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


7.4.
ned

DRUGA
USKRSNA

NEDJELJA –
BIJELA

NEDJELJA

8:00
BIŠKUPEC Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC Silvestar i Veronika Rodek

8.4.
pon BLAGOVIJEST

8:00
JALKOVEC

Franjo, Stjepan i Katarina Mavrić; Dragutin, 
Gabrijela, Vladi i Dragica Jambrešić

19:00
BIŠKUPEC

Gabrijela Rogina; Pavao i Štefanija Matijašec; gabrijel
i Štefanija Ciglar

9.4.
uto Marija Kleofina 19:00

BIŠKUPEC
Luka Tkalčec (god.), Josip, Mato, Luka, Pero i Magda 
Horvatić

10.4.
sri Ezekijel 19:00

JALKOVEC Ivan, Stanko, Marijan i Karmen Tomašković

11.4.
čet Stanislav 19:00

ČRNEC Gabrijel (god.) i Josip Tkalčec; Obitelj Selec

12.4.
pet Julije 19:00

BIŠKUPEC Zdravko (god.) , Ivan i Fransciska Košutić

13.4.
sub Martin 19:00

BIŠKUPEC Petar i Ljiljana (god.) Vidović

14.4.
ned

TREĆA
USKRSNA
NEDJELJA 

8:00
BIŠKUPEC Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC Gabrijel, Mladen i Viktorija Kliček; Obitelj Vukelić

RASPORED MISNIH NAKANA – 7.4.2013. - 14.4.2013.

NAŠI DOBROTVORI

Obitelj Golubić-Marcijuš, Črnec 29b, 200 kn
Marijan Šimunec, Zagrebačka 186, 200 kn

Ružica Šešet, Športska 44, 200 kn
Anđela Plantak, K. Trpimira 49e, 100 kn

Obitelj Ožura-Žunec, S. Tomaškovića 32, Jalkovec, 200 kn
Marija Habek, Športska 36, 200 kn

Obitelj Hamelec, Športska 46, 200 kn

Anonimni darivatelji, 850 kn
Hvala Vam na svakom Vašem daru!

• Zbog  ljetnog  računanja  vremena,  večernje  svete  Mise,  bit  će  u
19:00 sati.

• Nastavljamo s obnovom župnoga dvora i obnovom klecala u crkvi.
Kako bismo to mogli ostvariti, molimo Vas da svojim darom, koliko
god skromnim, u tome pomognete. Unaprijed HVALA!

• Roditeljski  sastanak  za  roditelje  budućih  krizmanika  bit  će  u
srijedu, 10. travnja 2013. u 20:00 sati u Župnoj crkvi.

INFORMATIVNI KUTAK

UMRLI

  28.3.2013. Stjepan Jerec

29.3.2013. Antonija Kliček, r. Kuhar

Zahvaljujte Gospodinu,
jer je dobar,

jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:"Vječna

je ljubav njegova!"
Neka rekne dom Aronov:

"Vječna je ljubav njegova!"
Svi koji se Gospodina boje neka

reknu: "Vječna je ljubav njegova!"

Ps 118

"Ne boj se!
Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi!

Mrtav bijah, a evo živim u
vijeke vjekova te imam ključe

smrti, podzemlja.
Napisši dakle što si vidio:
ono što jest i što se ima

dogoditi poslije."

Otk 1


