
 Jedan je Bog, a tri su božanske Osobe

Ovo je jedna od temeljnih istina naše vjere. I baš je ta istina nama ljudima
neshvatljiva.  Kako  je  to  moguće  da  tri  osobe,  koje  u  sebi  imaju  različito
djelovanje, čine tako savršeno jedinstvo da zapravo govorimo o jednomu Bogu?
Na ovo ili na slična pitanja pokušali su kroz 2 000 godina kršćanstva odgovoriti
najveći kršćanski umovi, ali u tome nisu uspjeli. Naša ljudska logika jednostavno
to  ne  može prihvatiti.  Zato  na  njezino  mjesto  dolazi  vjera.  Ali  ne  radi  se  o
slijepoj  vjeri,  nego o vjeri  utemeljenoj na propovijedanju Isusa iz Nazareta –
utjelovljenoga Sina Božjega. On je u više navrata, kako nam to donosi Evanđelje
po Ivanu, rekao ovu ili sličnu izjavu: Otac i ja jedno smo. Isto tako, Isus govori
o Duhu Branitelju kojega će Otac poslati vjernicima u njegovo ime i koji će
ih upućivati u svu istinu. A kako bi mogao upućivati u svu istinu kada i sam ne
bi  bio jednak Bogu Ocu i  Bogu Sinu? Tako smo došli  do same srži  vjere  u
Presveto  Trojstvo  kako  nam ju  je  navijestio  Isus.  Na  nama  je  prihvatiti  taj
navještaj kao istinit i u toj vjeri živjeti ovaj zemaljski život.

   Tomislav 

Listić izlazi svaki tjedan – Godina IV. – Broj 176 – cijena 1 kn

Od 26. svibnja do 2.  lipnja  2013. god.
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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

Ovo govori Mudrost Božja: 
"Gospodin me stvori kao

 počelo svoga djela, 
kao najraniji od svojih čina, u pradoba; 

oblikovana sam još od vječnosti, 
odiskona, prije nastanka zemlje. 

Rodih se kad još nije bilo pradubina, 
dok nije bilo izvora obilnih voda. 

Rodih se prije nego su utemeljene gore, 
prije brežuljaka. 

Kad još ne bijaše načinio zemlje,
 ni poljana, 

ni početka zemaljskom prahu; 

kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,
kad je povlačio krug na licu bezdana. 

Kad je u visini utvrđivao oblake 
i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ;
kad je postavljao moru njegove granice 
da mu se vode ne preliju preko obala, 

kad je polagao temelje zemlji: 
bila sam kraj njega, kao graditeljica, 

bila u radosti, iz dana u dan, 
igrajući pred njim sve vrijeme; 

igrala sam po tlu njegove zemlje, 
i moja su radost djeca čovjekova."
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MISAO UZ  NEDJELJU PRESVETOG TROJSTVA

DRUGI VATIKANSKI KONCIL O BOŽANSKOJ OBJAVI
Narav i predmet objave

U svojoj dobroti i mudrosti Bog je odlučio da Sebe objavi i da 
saopći Otajstvo svoje volje kojim ljudi po Kristu u Duhu Svetomu imaju 
pristup k Ocu i postaju zajedničari božanske naravi.

Objavom nevidljivi Bog u svojoj velikoj ljubavi započinje razgovor 
s ljudima kao prijateljima i s njima ulazi u zajedništvo. Objava se ostvaruje
djelima i riječima, a djela i riječi međusobno su povezana i isprepletena. 
Djela koja je Bog u povijesti spasenja izveo pokazuju i potkrjepljuju nauku
i stvari što ih riječi označuju, a riječima se proglašuju djela i osvjetljuje 
misterij u njima sadržan.

Po objavi nam je dubina istine o Bogu i o čovjekovu spasenju u 
punom svjetlu zasjala u Kristu koji je ujedno i posrednik i punina sve 
objave.

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


26.5.
ned

NEDJELJA
PRESVETOG
TROJSTVA

8:00
BIŠKUPEC Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC Josip Martinčević (god.); Obitelj Šemiga

27.5.
pon Bruno 19:00

JALKOVEC Franjo, Katarina, Josip i Zlata Papec; Obitelj Težak

28.5.
uto German 19:00

BIŠKUPEC Ivan (god.), Adam i Ana Korpar

29.5.
sri Maksim 19:00

ČRNEC Na čast Sv. Josipa

30.5.
čet TIJELOVO

8:00
BIŠKUPEC Rana župna sv. Misa

19:OO
BIŠKUPEC Veljo i Ivan Frntić

31.5.
pet Pohod BDM 8:00

BIŠKUPEC Stjepan i Štefica Petrović; Jakob i Agata Matijašec

1.6.
sub Justin 19:00

BIŠKUPEC Vera Šimunić, Andrija i Katarina Bogović

2.6.
ned

9. NEDJELJA
KROZ GODINU

 

8:00
BIŠKUPEC Rana župna sv. Misa

10:00
BIŠKUPEC

Ana, Radoslav i Veronika Mađar; Obitelji Mađar i 
Šoštarek

RASPORED MISNIH NAKANA – 26.5.2013. - 2.6.2013.

NAŠI DOBROTVORI – ZA OBNOVU ŽUPNOG DVORA I KLECALA

• 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!

• U RH provodi se akcija "U ime obitelji" kako bi se raspisao referendum za uvođenje
u Ustav RH da je brak životna zajednica žene i muškarca. To je ujedno i nauk Crkve
od samih njenih početaka.  Zato će se potpisi  za referendum prikupljati  i  ispred
naše crkve u nedjelju 26. svibnja. Za valjani potpis traži se ime i prezime i MBG,
zato uzmite sa sobom neki dokument gdje se MBG nalazi.

• Središnja proslava Tijelova za župe grada Varaždina, bit će u četvrtak, 30. svibnja u
10 sati u katedrali, nakon čega će biti svečana procesija ulicama grada Varaždina.

INFORMATIVNI KUTAK

UMRLI

21.5.2013. Ana Dumbović r. Špoljar

Gospodine, Bože naš, 
divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –

pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš? 

Ps 8

Ana Kliček, Sajmišna 13, 200 kn
Ivan Krklec, B. Radić 80, Jalkovec, 200 kn

Obitelj Đurin, Sajmišna 25, 200 kn
Vera Rusman, Biškupečka 18, 300 kn

Štefanija Čačić, S. Tomaškovića 9, Jalkovec, 200 kn
Anđela Plantak, K. Trpimira 49e, 100 kn
Višnja Ivanček, T. Miškulina 32, 200 kn

Ana Megloba, S. Tomaškovića 8, Jalkovec, 100 kn
Štefanija Tkalčec, Črnec 156, 200 kn

Antun Mežnarić, Zagrebačka 120, 200 kn

Anonimni darivatelji, 1100 kn

Hvala Vam na svakom Vašem daru!

  


