
Bez mene ne možete učiniti ništa

Ove riječi  uputio je  Isus svojim učenicima na Posljednjoj  večeri 
unutar velikoga oproštajnoga govora. Kroz 5 poglavlja Ivanova evanđelja 
Isus kao da sažima sve ono što je činio i govorio kroz tri godine javnoga 
djelovanja. Kako bi još više opravdao svoju izjavu, Isus koristi jednu sliku 
iz svakidašnjega života. To je slika trsa i loze. Baš kao što loza sama ne 
može opstati, nego mora biti povezana s trsom, tako ni učenici ne mogu 
opstati, ako ne će biti životno povezani s Isusom. Jednako tako, loza ne 
može  donijeti  ni  urod  ako  nije  povezana  s  trsom  koji  ju  snabdijeva 
hranjivim tvarima. Ni Isusovi učenici  ne mogu donijeti  očekivani plod, 
ako se svakodnevno ne budu hranili duhovnom hranom koju će im davati 
Isus po Duhu Svetom. Odmah nakon Isusovoga uskrsnuća toga su postali 
svjesni. Tako oni ništa ne čine u svoje, nego u Isusovo ime, jer znaju da 
bez njega ne mogu učiniti ništa. 

Isusova poruka ima predznak trajnosti, tj. ona vrijedi i za sve nas.  
I  mi  smo  po  sakramentu  krštenja  postali  loze  ucijepljene  u  Isusa  –  
istinski trs.  I naš je  zadatak činiti  isto što i  apostoli  – ostati  zauvijek  
povezani s Isusom i iz te povezanosti donositi obilan plod dobrih djela.  
Jasno je da pritom moramo dopustiti Isusu da nas oblikuje, baš kao što  
vinogradar reže loze i obrađuje ih kako bi donijele više ploda. Koliko  
god to možda za nas bilo bolno, mora nam biti jasno da je to jedini pravi  
put koji nas sigurno vodi u vječnost. 

Tomislav

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 120 – cijena 1 kn

Od 6. svibnja do 13. svibnja  (2012. god.)

Trg Ivana Perkovca 38
42000 Varaždin

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

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

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

Petar Košćak, Kneza Višeslava 4, 100 kn
Danijel Erdelja, Biškupečka 46, 200 kn
Ljubica Kliček, M. Maleza 34, 100 kn

Ljubica Duvnjak, T. Miškulina 25, 200 kn
Jakob Lukanec, Braće Radića 15, Jalkovec, 200 kn
Marijana Tomašković, Čretna 12, Jalkovec, 200 kn

Viktorija Njegovec, Ljube Babića 52, 200 kn
Ana Buhin, Vrtna 3, Jalkovec, 100 kn

Ivo Jezidžić, M. Maleza 12, 100 €
Vlado Kliček, Trg I. Perkovca 41, 200 kn

Obitelj Cerovečki, Črnec 69, 200 kn
Stjepan Slatković, Športska 30, 200 kn

Obitelj Mežnarić, Zagrebačka 120, 300 kn
Josip Labaš, Športska 8, 200 kn

Obitelj Bogović, Mažuranićeva 27, 500 kn i 50 €
Tonka Šošić, M. Maleza 12, 200 kn

Anonimni darivatelji 1300 kn i 50 €

Hvala Vam na svakom Vašem daru!

NAŠI DOBROTVORI

MISAO UZ PETU USKRSNU NEDJELJU

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


Raspored misnih nakana (6.5. – 13.5.) 

6.5. PETA USKRSNA NEDJELJA 
SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA – Ana, Radoslav i Veronika Mađar; Barbara 
Šoštarek, Ob. Mađar i Šoštarek– 10:00 h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h - PROŠTENJE

7.5. PONEDJELJAK (Dujam)
            Milka i Gabrijel Siročić - 19:00 h

8.5. UTORAK (Marija Posrednica)
            Ivka i Antun Cepanec – 19:00 h 

9.5. SRIJEDA (Pahomije)
          Stjepan Levatić, Ob. Horvat, Bogović i Stubičar – 19:00 h (Jalkovec) 

10.5. ČETVRTAK (Ivan Merz)
          Ivan Stipan, Ob. Stipan i Priher – 19:00 h

11.5. PETAK (Anastazije)
           Josip Šanjek (god.) - 19:00 h (Jalkovec)

12.5. SUBOTA (Leopold Mandić)
            Franjo Golubić (god.) i Obitelj Golubić – 19:00 h

13.5. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA 
SV. MISA RANA ŽUPNA – 8:00 h
SV. MISA POLDANJA – Obitelj Šantalab i Bošnjak – 10:00h
SV. MISA U ČRNCU – 11:45 h 

 INFORMATIVNI KUTAK

  

DRUGI VATIKANSKI KONCIL O VJERI

Nakon Isuova uskrsnuća, apostoli su svojim životom svjedočili i tako širili vjeru 
među svim narodima.  Nakon što  je  bio  uzdignut  na  križ  i  proslavljen,  Isus  je  izlio 
obećanog Duha te je po njemu pozvao i sabrao u jedinstvo vjere, nade i ljubavi narod 
Novoga saveza, Crkvu: „Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste svojim pozivom pozvani  
samo k jednoj nadi; jedan Gospodin, jedna vjera i jedno krštenje.“(Ef 4, 4-5)
 Crkva  i  danas  treba  učiniti  prisutnim  i  vidljivim  Boga  Oca  i  njegova  Sina 
neprekidnom  obnovom  i  svjedočanstvom  žive  i  sazrele  vjere,  vjere  koja  je  tako 
odgojena da može jasno prozreti teškoće te ih nadjačati. 

Crkva onima koji  ne vjeruju navješćuje nauk spasenja,  da svi  ljudi  upoznaju 
jedinoga  Boga  i  Sina  njegova.  Također,  Crkva  i  vjernicima  mora  kontinuirano 
propovijedati vjeru. Propovijedajući Evanđelje, Crkva širi vjeru među onima koji slušaju 
te potiče vjernike da vjeru ispovijedaju. Vjernici  po krštenju ulaze u zajednicu svih 
kršćana-Crkvu.  Po  neizbrisivom  biljegu  krštenja,  vjernici  su  dužni  svjedočiti  i 
ispovijedati kršćansku vjeru koju su primili od Boga. Ispovijediti vjeru znači priznati da 
si  vjernik  i  to  pokazati  djelima.  Čovjek  vlastitu  vjeru  jača  molitvom,  duhovnim 
obnavljanjem, ustrajnošću i nepokolebljivošću. 

Duh Sveti svojim darovima usavršava vjeru. Vjera daje snagu koja je potrebna 
da bi čovjek u suvremenom svijetu spoznao i zadržao prave vrijednosti. Crkva i vjera su 
usko povezane i jedno bez drugoga ne mogu; Crkva je zajednica vjere, nade i ljubavi. 
Na kraju, svaki je vjernik pozvan i dužan svoju vjeru ispovijedati, širiti te trajno formirati 
kako ona ne bi oslabila ili čak nestala. 

Marina Kunštek

• Početkom mjeseca svibnja, započeli smo s obnovom unutrašnjosti župnoga  
dvora. Zbog toga moramo organizirati akciju skupljanja Vaših dobrovoljnih  
priloga. Svoje priloge možete predati svakoga dana u župnom uredu.  
Unaprijed zahvaljujemo na svakom Vašem daru.

I ovo je zapovijed njegova:
da vjerujemo u ime Sina njegova
Isusa Krista
i da ljubimo jedni druge
kao što nam je dao zapovijed.
I tko čuva zapovijedi njegove,
u njemu ostaje, i On u njemu.
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Ti si, Gospodine, hvala moja
posred zbora velikoga!

Pred štovateljima ću tvojim
izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se, 
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!

Ps 22 30.4. Antun Habek

UMRLI


