PAPE KROZ POVIJEST
Papa Ivan Pavao II.
Kultura i sport
Ivan Pavao II. napisao je velik broj pjesama, drama i eseja, koji su u milijunima
primjeraka prevedeni na mnoge jezike svijeta. Pisao je i pod pseudonimima Piotr
Jasien, Stanislaw Andrzej Gruda, A. J., Andrzej Jawien, kako bi njegove radove
vrednovali zasebno od njega samoga. U početku su njegovi književni radovi objavljivani
u poljskim katoličkim časopisima. Bio je glumac, redatelj, scenograf, pisao je dramske
tekstove i eseje. Najpoznatija drama mu je "Pred zlatarnom" koja je izvođen u mnogim
kazalištima poput onih u New York u, Rimu, Varšavi te u splitskom HNK-u 1997. godine.
Najpoznatija papina duhovna pjesma je "Krist na žalu", koja se pjeva i u hrvatskim
crkvama.
Od mladosti volio se baviti sportom. Bio je vratar u katoličko-židovskoj
momčadi u svom rodnom mjestu. Igrao je za nogometnu momčad gimnazije. Volio je
višednevne planinarske izlete, vožnju biciklom i kanuom. Volio je i tenis i šah. Kada je
postao papa i dalje se nastavio baviti športom. Dao je u Vatikanu napraviti dvoranu za
vježbanje. Poslije ustajanja, redovito je vježbao. Uz pomoć talijanskih alpinaca popeo
se na jedan od vrhova Mont Blanca 1986. godine. Blagoslovio je Olimpijski stadion u
Rimu povodom Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji 1990. godine. Uživo je kao
prvi papa gledao i nogometnu utakmicu na stadionu. Volio je primati u posjet
izaslanstva sportaša pa je tako primio i nogometaše Hajduka, Real Madrida, Gorana
Ivaniševića, Ronalda, Roberta Baggija i dr. Preporučio je, da se nogometne utakmice
odigravaju subotom, a ne nedjeljom.

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
Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Trg Ivana Perkovca 38
42000 Varaždin
042/240-998

www.zupa-ubdm-biskupec.hr
zupnik@zupa-ubdm-biskupec.hr
Zvonar – Milan Fotak: 042/241-809
uređuju: Tomislav Dodlek,
Ivana i Siniša Conar, Marina i Siniša Kunštek

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 mi svoju vjeru bez djelâ,
a ja ću tebi djelima
pokazati svoju vjeru."
Jak 2, 14-18
Radno vrijeme Župnog ureda
Sat vremena prije večernje sv. Mise.
U HITNIM SLUČAJEVIMA ODMAH NAZOVITE
ŽUPNI URED
NA BROJ 240-998 ILI NA MOB. 099/691 53 92

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IX. – Broj 453 - cijena 1 kn
Od 16. do 25. rujna 2018.

GODINA BLAGDANA
MISAO UZ DVADEST I ČETVRTU NEDJELJU KROZ GODINU
Vjera i djela
Nastavljamo i ove nedjelje s našim razmišljanjima, slijedeći Poslanicu svetoga
Jakova apostola. Ovoga puta Jakov želi rasvijetliti koja je glavna uloga vjere u životu
vjernikâ. Pritom će prokazati još jednu veliku zabludu koja se očito pojavila među
vjernicima. Radilo se o tome da su neki vjernici smatrali da je potrebno samo čvrsto
vjerovati i da je to dovoljno za spasenje. Takvima Jakov otvoreno progovara: Što
koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera
spasiti?... Vjera, ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Do toga mrtvila u vjeri može doći
vrlo lako; dovoljno je imati pobožne misli i želje, a konkretno ne učiniti ništa. Tako je
kasnije na području duhovnosti nastala uzrečica: Put do pakla popločen je dobrim
namjerama. Svake je hvale vrijedno imati dobre namjere. No, kakva korist od njih ako
one nikada ne zažive u stvarnosti? S druge strane, niti su nam samo dobra djela
dovoljna za vječno spasenje. Potrebna je vjera u Isusa Krista i u njegovu spasiteljsku
žrtvu na križu.
Zbog toga Jakov na najispravniji način povezuje vjeru i djela. Vjera je Božji dar
koji nam se daje bez naših zasluga, a daje nam se zato da bismo, njome potaknuti,
činili dobra djela i tako prispjeli do života vječnoga. Upravo bi dobra djela trebala biti
pokazatelj razine naše vjere. Da bi to pokazao, Jakov upućuje mali izazov svakom
čitatelju svoje Poslanice: Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati
svoju vjeru.
Ni u naše vrijeme situacija nije mnogo bolja, uz časne izuzetke. Koliko puta
samo možemo čuti opravdanje od tzv. vjernika da oni vjeruju, ali ne dolaze u crkvu.
Kakva je to vjera ako nema potrebe napajati se sa svojega izvora, Isusa Krista? Ima i
onih koji su vjernici samo u crkvi, a kad se vrate u svoj svakodnevni život žive kao da
Boga nema. Ima i onih koji su dobri vjernici, ali su lijeni za činjenje dobrih djela. I
prve, i druge, i treće demantira način njihova života. Samo vjera posvjedočena
djelima, prava je vjera. Sve drugo je samozavaranje koje nas vodi na klrivi put.
Tomislav

RASPORED MISNIH NAKANA – 16.9.2018. - 23.9.2018.

16.9.
ned

DVADESET I
ČETVRTA
NEDJELJA KROZ
GODINU

7:30
BIŠKUPEC

Rana sv. Misa

9:30
BIŠKUPEC

Stjepan Ciglar (god.)

11:00
BIŠKUPEC

Marija Bais

17.9.
pon

Robert Belarmin

19:00
JALKOVEC

Danijel (god.) i Rudolf Vnuk

18.9.
uto

Josip Kupertinski

19:00
BIŠKUPEC

Obitelji Sviben, Horvat, Obadić i Cikač

19.9.
sri

Januarije

19:00
JALKOVEC

Zlata Krleža

20.9.
čet

Andrija Kim

19:00
ČRNEC

Mirko Conar

Matej apostol

19:00
BIŠKUPEC

21.9.
pet
22.9.
sub

23.9.
ned

Mauricije

DVADESET I PETA
NEDJELJA KROZ
GODINU

Skupna nakana – Ivan Conar;
Tomo i Ivan Rusman;
Stjepan Trtinjak

19:00
BIŠKUPEC

Gabrijela (god.) i Gabrijel Golubić, Obitelj
Golubić

7:30
BIŠKUPEC

Župna sv. Misa

9:30
BIŠKUPEC

Ivan i Marija Hariž

11:00
BIŠKUPEC

Marijana Tomašković

INFORMATIVNI KUTAK
•

Roditeljski sastanak za roditelje budućih krizmanika bit
će u srijedu, 19. rujna u 17:00 sati u župnoj crkvi.

UMRLI
9.9.2018.

Ljudevit Plahtarić

VAŠ DAR ZA CRKVU
Marija Habek, Športska 36, 200 kn
Obitelj Detić, Gajev trg 7, Jalkovec, 400 kn
Marija Plahtarić, Turčin, Dubravka 40, 100 kn
Obitelj Horvat, T. Miškulina 11, 200 kn
Franjica Martinez, Črnec 230, 200 kn
Franjo Sontor, K. Višeslava 10, 200 kn
Marijan Vuk, Zagrebačka 277, 100 kn
Vlado Naletina, Črnec 129, 200 kn
Anonimni darivatelji, 200 kn
Hvala Vam na svakom Vašem daru!
Gospodin Bog uho mi otvori:
ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže,
zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen
i znam da se neću postidjeti.
Blizu je onaj koji mi pravo daje.
Tko će na sud sa mnom?
Nek se suoči sa mnom!
Tko je protivnik moj u parnici?
Nek mi se približi!
Gle, Gospodin Bog mi pomaže,
tko će me osuditi?
Iz 50, 5-9a

