
 Najveća zapovijed

 Vjerujem da mnogi od vas koji  ovo čitate naslućujete koja je  to 
zapovijed koja se krije iza naslova našega razmišljanja. Radi se zapravo i 
dvije  zapovijedi  ljubavi.  Prva  se  odnosi  na  naš  odnos  prema  Bogu: 
Gospodin  Bog  naš  Gospodin  je  jedini.  Zato  ljubi  Gospodina  Boga 
svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svoga i iz 
sve  snage  svoje!  Druga  zapovijed  ljubavi  tiče  se  naših  međuljudskih 
odnosa:  Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Promišljajući nad ove 
dvije  zapovijedi,  veliki  svetac,  sv.  Augustin,  u  jednom  svojem  djelu 
napisao je: Ljubi i čini što god hoćeš, jer ukoliko čovjek poštuje ove dvije 
zapovijedi ljubavi, tada ne će učiniti ništa krivo. 

 U  trenutku  kada  počinimo  grijeh,  mi  zapravo  kršimo  zapovijedi 
ljubavi; uvijek barem prvu, a u velikoj većini slučajeva obje zapovijedi. Ta 
svijest trebala bi biti temelj našega kajanja za svaki počinjeni grijeh, a ne 
strah od Božje kazne. Tada govorimo o savršenom pokajanju, onom koje 
se u nama javlja zbog svijesti o odbacivanju Božje ljubavi. Pokušajmo se 
upravo toga prisjetiti svaki puta kada pristupamo sakramentu Pomirenja ili 
na početku svete Mise, u pokajničkom činu. 

 Dvije  zapovijedi  ljubavi  mogli  bismo  bez  problema  nazvati  i  
sažetkom čitave Biblije.  Na žalost,  rijetki  su vjernici  koji  su u životu  
pročitali čitavu Bibliju. Ali ako se drže ove dvije zapovijedi, zapravo vrše  
samu srž Božje volje i hode sigurnim putem u vječnost. Što drugo, nego  
svakodnevno moliti: Gospodine, usavrši nam ljubav!

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

U ono vrijeme: 
Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca  

i upita ga:
"Koja je zapovijed prva od sviju?

Isus odgovori:
"Prva je: Slušaj, Izraele!

Gospodin Bog naš 
Gospodin je jedini.  

Zato ljubi Gospodina Boga svojega
iz svega srca svojega,  

i iz sve duše svoje,
i iz svega uma svoga,  
i iz sve snage svoje!

Druga je: Ljubi svoga bližnjega 
kao sebe samoga.i veće od tih."

Mk 12

MISAO UZ  TRIDESET I PRVU NEDJELJU KROZ GODINU

SLUŽBA ĐAKONATA

Ustanova đakonata potječe od apostolskog vremena, kad su apostoli dio svojih zadaća i  

obveza  prenijeli  na  sedam muževa  "na  dobru  glasu,  punih  Duha  i  mudrosti"  (Dj  6,1-6).  Kao 

reprezentanti sedam prvih đakona ističu se posebno sv. Stjepan i sv. Filip. Izvorno značenje riječi  

đakon ,svodi  se  najprije  na službu kod stolova,  a  poslije  se  formiralo  značenje  "brinuti  se  za  

opskrbe života" te konačno kao opći izraz za služenje. 

U  prvim  stoljećima  kršćanstva  đakoni  upravljaju  materijalnim  dobrima  Crkve,  čuvaju 

sveto posuđe i sveti knjige. U kasnijim se stoljećima opseg njihovih dužnosti proširuje - tako da oni 

čitaju evanđelje na misi, uz dozvolu biskupa propovijedaju, dijele pričest, a u nekim slučajevima i  

krštenje. 

U starim crkvenim spisima đakoni su nazvani uhom i okom prezbitera i biskupa, rukama 

biskupovim,  njegovim  anđelima  i  prorocima.  Djelokrug  njihovog  rada  uključivao  je  praćenje  

ponašanja vjernika, te što se događa u njihovoj sredini, skrb o njihovu ispravljanju, objavljivanje i  

ispunjavanje svih biskupskih odredbi, te skrb o poslovima biskupije. 

Svaki svećenik prvo postaje đakon pa onda svećenik. U novije vrijeme Crkva zaređuje za đakone i  

oženjene muškarce koji doživotno ostaju đakoni i ne mogu postati svećenici. Svaki đakon može  

krstiti,  vjenčati, sahraniti,  propovijedati na misi i nositi  pričest bolesnicima. Ne može služiti  sv.  

misu, ispovijedati i podijeliti bolesničko pomazanje, što su službe koje pripadaju svećeniku.

đakon Kristijan

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


4.11.
ned

31. 
nedjelja  

kroz  
godinu

8:00
BIŠKUPEC

Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC

Gabrijel Horvatić (god.); Martin Hren 

11:45
ČRNEC

Sv. Misa u Črncu.

5.11. 
pon

Emerik 7:00
BIŠKUPEC

Dragutin i Marko Kelvišar (god.); Magda i Nikola Pavletić

6.11. 
uto

Leonard 
opat

7:00
BIŠKUPEC

Katarina Golubić (god.); Josip, Ivkica, Marijan Golubić;   Anica 
Blaži

7.11.
sri

Anđelko 17:00
JALKOVEC

Ignac Habek i obitelj Habek

8.11.
čet

Gracija 
Kotorski

7:00
BIŠKUPEC

Štefanija Cepanec (god.); Magdalena, Milka, Pavao i Stjepan 
Cepanec

9.11.
pet

Erpo 17:00
JALKOVEC

Stjepan Megloba (god.)

10.11. 
sub

Leon 
Veliki 

7:00
BIŠKUPEC

Vladimir (god.) i Marija Sekačić

11.11.
ned

32. 
nedjelja 

kroz 
godinu

8:00
BIŠKUPEC

Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC

Nada Cepanec (god.); Obitelj Cepanec i Mežnarić

11:45
ČRNEC

Sv. Misa u Črncu.

• S obzirom da se naša župa obogatila za đakona, ponovno će zaživjeti 
zajednica mladih. Đakon poziva sve zainteresirane mlade na svakotjedni 
susret koji će biti subotom u 19:00 sati.

• Zbog prijelaza na zimsko računanje vremena, molitvena zajednica, će se 
održavati utorkom u 18 :00 sati.

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

KRŠTENI

27.10. Goran Šmic i Sanja Joketović

27.10. Mila Šmic, kći Gorana i Sanje r. Joketović

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo  

moja, spase moj!

Bože moj, pećino moja kojoj se  
utječem, štite moj, snago spasenja  

mog, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale  

predostojna, i od dušmana bit ću  
izbavljen!

Ps 18

Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, 
Gospodin je jedini!

Zato ljubi Gospodina, Boga svoga,
svim srcem svojim,

svom dušom svojom,
i svom snagom svojom!

Riječi ove što ti ih danas naređujem
neka ti se urežu u srce.

Pnz 6

NAŠI DOBROTVORI

Andreja Miter, Zagrebačka 143 a, 100 kn
Franjica Cerovečki, Črnec 29 a, 100 kn

Ivka Kućar, F. Bobića 15, Jalkovec, 200 kn
Anđela Plantak, K. Trpimira 49 e, 100 kn

Vera Tomašković, B. Radića 135, Jalkovec, 300 kn
Obitelji Žunec i Ožura, S. Tomaškovića 32, Jalkovec, 200 kn

Velnt Rutić, Zagrebačka 168, 200 kn

Anonimni darivatelji, 250 kn

Dar za krštenje, 300 kn
 

Hvala Vam na svakom Vašem daru!
 


