
Raspored misnih nakana (26.2. – 4.3.) 
26.2. NEDJELJA, PRVA KORIZMENA

SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA –   Gabrijel Tkalčec (god.), Ivan Borovec – 10:00 h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h

27.2. PONEDJELJAK (Tugomil)
              Viktorija Kliček; Gabrijel i Mladen, Ob. Vukelić – 7:00 h

28.2. UTORAK (Roman)
 Josip i Štefanija Cepanec  (god.) – 7:00 h 

29.2. SRIJEDA (Osvald, Ida)
Josip i Marija Priher  – 18:00 h (Jalkovec) 

1.3. ČETVRTAK (Zoran)
Juraj, Jelena i Ivan Sili; Veronika Furjan; Marija Hrupek, Ana Vrček; 
Danijel i Mijo Bolčević –  7:00 h

2.3. PETAK (Lucije)
        Stjepan, Barbara i Valentin Tomašković  – 18:00 h (Jalkovec) 

3.3. SUBOTA (Kunigunda)
Viktor Čukli (god.); Ob. Čukli i Požgaj – 7:00 h

4.3. NEDJELJA, DRUGA KORIZMENA
SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA – Ivan Ptiček (god.) – 10:00 h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h

MISAO UZ PRVU KORIZMENU NEDJELJU
Upoznati Isusa Krista

Kao polazište našega ovotjednoga razmišljanja opet ćemo uzeti zbornu molitvu, ovoga 
puta od prve korizmene nedjelje.  Ona glasi  ovako:  Svemogući Bože, udijeli  da godišnjom 
proslavom korizme  napredujemo  u  spoznaji  Isusa  Krista  i  u  životu  slijedimo  njegov 
primjer. 

Korizma  kao  četrdesetodnevna priprava  za  Uskrs  stavlja  nas,  zajedno s  Isusom,  u 
pustinju. Naravno, nitko od nas ne će otići u stvarnu pustinju, nego u duhovnu pustinju. Ona ne 
označava duhovnu pustoš, kao da bismo bili  duhovno mrtvi,  nego označava stanje u kojem 
ćemo  se  više  posvetiti  samima  sebi  i  molitvi.  Tako  ćemo  učiniti  prvi  korak  u  našem 
napredovanju u spoznaji Isusa Krista.  Drugi korak jest  svakodnevno čitanje Biblije,  osobito 
evanđelja. Isus nas u evanđelju poziva: Obratite se i vjerujete evanđelju! A kako vjerovati 
evanđelju, ako ga ne poznamo u dovoljnoj mjeri? Nije dovoljno samo odslušati evanđelje za 
vrijeme nedjeljne svete mise, niti propovijed koja slijedi nakon toga. Evanđelje je uvijek živa  
riječ koja želi naći odjeka u našem konkretnom životu. 

U svemu tome prijeko je potrebna vjera da Bog progovara baš nama. Ta vjera tada će 
postati pokretačka snaga u našem nasljedovanju Isusovih riječi i njegova primjera. Po takvoj 
vjeri mnogi slabi ljudi postali su veliki sveci. Spomenimo samo primjer sv. Antuna Pustinjaka.  
On je podrijetlom bio iz bogate obitelji. Nakon smrti njegovih roditelja, jednom je u crkvi čuo  
ove Isusove riječi iz Evanđelja po Mateju: Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj 
siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom (Mt 19,21).  Antun je 
ove riječi doživio kao da su bile upućene baš njemu. Odmah je otišao i porazdijelio sve imanje 
(oko 300 plodnih oranica), a za sebe i svoju mlađu sestru sačuvao je samo mali dio novca,  
dovoljan  za  preživjeti.  Nedugo  nakon  toga,  opet  je  u  crkvi  slušao  evanđelje.  Ovoga  puta  
navještaj Evanđelja po Mateju glasio je ovako: Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će 
se samo brinuti za se (Mt 6,34). Odmah je izišao iz crkve, uzeo onaj novac što ga je sačuvao za 
sebe i za sestru i dao ga siromasima. Sestru je tada povjerio u djevojački dom na odgoj, a sam se 
povukao u pustinju i tamo provodio strogi asketski život. 

Mi se danas divimo Isusovim riječima i djelima. Divimo se i sv. Antunu koji je imao  
potpuno pouzdanje u Božju riječ. Ipak, ne zaboravimo jedno: sv. Antun se nije divio Isusovim 
riječima, nego ih je u životu slijedio. To je jedini pravi put do svetosti. 

Na kraju, jedan mali izazov. Sva 4 evanđelja zajedno imaju 89 poglavlja. Podijeljeno s 
danima trajanja korizme, to je 31 dan po 2 poglavlja i 9 dana po 3 poglavlja. Uzmimo Novi 
zavjet u ruke i krenimo s čitanjem. Tako ćemo ispuniti ono za što smo molili u zbornoj molitvi: 
napredovat ćemo u spoznaji Isusa Krista i primiti snagu da u životu slijedimo njegov primjer.

Tomislav

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 110 – cijena 1 kn

Od 26. veljače do 4. ožujka  (2012. god.)

NAŠI DOBROTVORI:

Trg Ivana Perkovca 38
42000 Varaždin

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

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

PON 7:30 – 9:00
UTO 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
SRI 8:30 – 10:00
ČET 7:30 – 9:00 i 18:00 – 19:00
PET    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

Obitelj Šestanj i Vrček, Braće Radića 52, Jalkovec, 200 kn
Obitelj Matić, Nova 13, Jalkovec, 200 kn

Obitelj Črnila, Braće Radića 103a , Jalkovec 300 kn
Obitelj Blaži i Tkalčec, Črnec 158, 200 kn

 Obitelj Dolovski, Sportska 48, 200 kn
Anonimni darivatelji, 800 kn

Hvala na svakom Vašem daru!

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


 INFORMATIVNI KUTAK

DRUGI VATIKANSKI KONCIL O CRKVI

Isus  Krist  daje  početak  svojoj  Crkvi propovijedajući  Radosnu  vijest;  dolazak 
Kraljevstva Božjeg. Dajući svoga Duha, Isus svoju braću sastavlja u svoje tijelo. Glava tog tijela 
je Krist, a udovi su vjernici. 

Propovijedajući Evanđelje, Crkva privlači slušatelje da vjeruju, da svoju vjeru svjedoče 
svojim životom. Crkva moli i radi da ljudi cijeloga svijeta postanu Božjim narodom. U Crkvi su 
svi pozvani na svetost. Isus je svima propovijedao svetost života, svima je poslao Duha Svetoga 
da ih iznutra potiče da Boga ljube svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom. 
Svi su vjernici pozvani na potpuni kršćanski život. 

Crkva ima četiri značajke: jedna, sveta, katolička i apostolska. Isus Krist želio je jednu 
Crkvu, jednu zajednicu svih vjernika.  No, kroz povijest  susrećemo nekoliko događaja koji su 
jedinstvo Crkve narušili. Jedan od tih događaja je Istočni raskol 1054.g., kada se Crkva podijelila 
na Istočnu i Zapadnu; iste po vjeri  ali različitog obreda. Kao jedan od važnih ciljeva Drugog 
Vatikanskog koncila  treba  spomenuti  upravo promicanje dijaloga i  suradnje  između Istočne  i 
Zapadne Crkve. Zbližavanje dviju strana je dugotrajan proces koji je uspješno započet i polako se 
sve bolje razvija. 

Koncil  snažno  ističe  i  misijsku  djelatnost  Crkve.  Crkva  je  od  Boga  poslana  svim 
narodima. Apostoli, na kojima je Crkva utemeljena, slijedeći Krista, naviještali su riječ istine i 
zasnivali crkve. Koncil ističe važnost misija, neprekidnog širenja Evanđelja. I danas je potrebno 
među ljudima naviještati Kraljevstvo Božje, širiti Evanđelje. Kao Isusovi učenici, svi su vjernici 
pozvani da tu zadaću vrše tijekom svoga života, u svakoj prilici. 

Marina Kunštek

18. 2. 2012. Noa Cerovečki, sin Marka i Milene r. Habljak
18.2.2012. Eva Vugrinec, kći Ivice i Maje r. Marušić

KRŠTENI

Ne živi čovjek 
samo o kruhu 
nego o svakoj 

riječi što izlazi iz 
Božjih usta. 

(Mt 4,4)

Pokaži mi, Gospodine, putove 
svoje,nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Ps 25

Gospodin je sama dobrota i 
pravednost:

grešnike on na put privodi.
 On ponizne vodi 

i uči malene putu svome.
          Ps 25

Zazvat će me a ja 
ću ga uslišiti,
spasit ću ga
i proslaviti,
nasitit ću ga

danima mnogim.
Ps 91, 15-16

KORIZMA

Sve su staze tvoje Gospodine, 
ljubav i sitina za one koji čuvaju 

Savez tvoj.
Ps 25

Vrijeme odricanja

Gospodine, nasitio si nas kruhom 
s neba. Njime se vjera hrani, nada 

krijepi, ljubav jači. Nauči nas, 
molimo te, gladovati za Isusom 

Kristom, kruhom živim i pravim, 
i živjeti od svake riječi što izlazi 

iz tvojih usta. 
Po Kristu.

 Svojim će te krilima 
zaštititi i pod njegova 
ćeš se krila skloniti.

Ps 91,4

Ljubičasta boja – 
boja pokore  

Križni put u našoj župi, bit će po slijedećem rasporedu: srijeda – u Jalkovcu prije 
sv. Mise; petak – župna crkva u 16 30 h; nedjelja – župna crkva – 15 00 h.

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA OŽUJAK
OPĆA: Da u svim dijelovima svijeta bude primjereno poznat doprinos žena 
razvoju društva
MISIJSKA: Da Duh Sveti udijeli ustrajnosti svim diskriminiranim osobama koje 
su progonjene i osuđene na smrt zbog imena Kristova, napose u Aziji
BISKUPSKA: Da naše obitelji s radošću prihvaćaju dar novoga života i u djeci 
vide dragocjeno blago za obitelj, narod i Crkvu.


