
MISAO UZ NEDJELJU PRESVETOGA TROJSTVA
Otajstvo Trojedinoga Boga

U našoj kršćanskoj vjeri imamo nekoliko objavljenih otajstava. Otajstvo samo po
sebi označava neku istinu koju ni na koji način ne možemo do kraja spoznati. Najveće takvo
otajstvo  je  Presveto  Trojstvo.  Kako  je  moguće  da  je  Bog  koji  je  jedan,  u  samom  sebi
trojstvo Osoba? Da bismo to spoznali do kraja, morali bismo biti dionici Božanske bîti, a to
nismo i nikada nećemo ni biti, jer smo samo ljudi. Ovu istinu naše vjere objavio nam je Isus
Krist, a na nama je s vjerom ju prihvatiti, koliko god bilo nelogično. U tom smislu u Crkvi
prvih  stoljeća  nastala  je  ova  izreka:  Credo  quia  absurdum  est  –  Vjerujem  jer  je
besmisleno. Autor  ove  izreke  najvjerojatnije  je  sveti  Augustin,  iako  se  ona  pripisuje
Tertulijanu.  Što  se  njome želi  kazati?  Želi  se  zapravo  istaknuti  sam  smisao  vjere.  Nije
potrebno vjerovati u  ono  što  vidimo;  nije  potrebno vjerovati ni  u  ono  što  je  znanost
dokazala;  nije  potrebno  vjerovati  ni  u  ono  što  možemo  logički  dokazati.  Sve  to  su
nepobitne činjenice.  S  druge strane,  ono što nam se daje  kao istina,  a besmisleno je,
možemo prihvatiti jedino vjerom. 

Nama ljudima mnogo bliže od otajstva Trojedinoga Boga, tj. tko je Bog u sebi, je
odgovor  na  pitanje:  Tko  je  Bog  za  nas?  On  je  naš  Stvoritelj,  naš  Uzdržavatelj,  naš
Otkupitelj.  Sve ovo može se svesti na jednu jedinu riječ – Ljubav.  Upravo je tako Boga
definirao sveti Ivan u svojoj Prvoj poslanici:  Bog je Ljubav. On je iz ljubavi prema nama
izvor svega dobra u našemu životu.  A ako govorimo u okviru Presvetoga Trojstva, tada
možemo reći da je Bog Otac naš Stvoritelj, izvor našega života, zatim da je Bog Sin naš
Otkupitelj koji nas se otkupio od grijeha za život vječni, a Duh Sveti je Svjetlo koje nas
sigurnim  putem  vodi  do  života  vječnoga.  Tako  vidimo  da  je  Presveto  Trojstvo  itekako
djelotvorno u našemu životu.

Iz svega ovoga vidimo da, ukoliko želimo primiti vječni život zbog kojega smo i
stvoreni, moramo za vrijeme ovozemaljskoga života surađivati s Presvetim Trojstvom. Ta
suradnja najbolje će se ostvarivati kroz našu molitvu, po kojoj se sve više sjedinjujemo s
Bogom, i kroz nesebičnu ljubav prema svim ljudima. 

Tomislav

Listić izlazi svaki tjedan – Godina X. – Broj 492 - cijena 1 kn

GODINA SVAKODNEVNIH MISA- SVAKI DAN S KRISTOM!

Od 16. do 23. lipnja 2019.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Trg Ivana Perkovca 38

42000 Varaždin
042/240-998

www.zupa-ubdm-biskupec.hr
zupnik@zupa-ubdm-biskupec.hr

uređuju: Tomislav Dodlek, 
Ivana i Siniša Conar, Marina i Siniša Kunštek

Od ponedjeljka do petka sat vremena prije
večernje svete Mise.

U HITNIM SLUČAJEVIMA ODMAH NAZOVITE
ŽUPNI URED   

NA BROJ 240-998 ILI NA MOB. 099/691 53 92

Radno vrijeme Župnog ureda

U ono vrijeme:
 Reče Isus svojim učenicima: 

„Još vam mnogo imam kazati,
 ali sada ne možete nositi.

 No kada dođe on 
– Duh istine –

 upućivat će vas
 u svu istinu;

 jer neće govoriti sam od sebe, 
nego će govoriti što čuje

 i navješćivat će vam ono 
što dolazi.

 On će mene proslavljati 
jer će od mojega uzimati 

i navješćivati vama.
 Sve što ima Otac moje je. 

Zbog toga vam rekoh: 
od mojega uzima

 i – navješćivat će vama.” 
Iv 16, 12-15 

PAPE KROZ POVIJEST
Papa Benedikt XVI.

Zanimanja

Benedikt XVI. je poznat po svome zanimanju za klasičnu glazbu, te je vrstan 
pijanist. Papi emeritusu najdraži glazbenik je Wolfgang Amadeus Mozart. Benedikt je 
izjavio kako "Njegova glazba nipošto nije samo za zabavu, ona sadrži cijelu tragediju 
ljudskog postojanja."  Benedikt je također izjavio da je Mozartova glazba uvelike utjecala 
na njega kao mladića i duboko prodrla u njegovu dušu. Omiljena glazbena djela su mu 
Mozartovi Koncert za klarinet i Kvintet klarinet. Također je snimio i album suvremene 
klasične glazbe u kojoj pjeva i recitira molitve Blaženoj Djevici Mariji.  Album je izdan 30. 
studenog 2009. godine. 

On je također poznat po brizi o mačkama.  Kao kardinal, Ratzinger je bio poznat 
(prema bivšim susjedima) da se brine o mačkama lutalicama iz susjedstva. Knjiga 
"Joseph and Chico: A Cat Recounts the Life of Pope Benedict XVI" koja je objavljen 2007.
govori o papinom životu prepričanom iz perspektive mačke "Chico". Tijekom posjeta 
Australiji za Svjetski dan mladih 2008. godine mediji su izvijestili da su organizatori 
festivala posudili papi sivu mačku zvanu "Bella" kako bi mu pravila društvo tijekom svog 
boravka u Australiji. 



  

16.6.
ned

NEDJELJA
PRESVETOGA

TROJSTVA

7:30
BIŠKUPEC Župna sv. Misa  

9:30
BIŠKUPEC 

Ivan Conar (god.)

11:00
BIŠKUPEC Josip VItez

17.6.
pon

Inocent 19:00
JALKOVEC

Đuro Habek 

18.6.
uto Marcel

19:00
BIŠKUPEC Damir i Stana Čavec

19.6.
sri Romuald

19:00
ČRNEC Sv. Misa

20.6.
čet

SVETKOVINA
TIJELA I KRVI
KRISTOVE -
TIJELOVO

8:00
BIŠKUPEC

Župna sveta Misa 

19:00
BIŠKUPEC

Pavao i Agata Megloba 

21.6.
pet

Alojzije Gonzaga 19:00
BIŠKUPEC

Skupna nakana – Josip Matijaško 

22.6.
sub Paulin Nolanski 19:00

BIŠKUPEC Josipa Habulin

23.6.
ned

DVANAESTA
NEDJELJA KROZ

GODINU

7:30
BIŠKUPEC

Župna sv. Misa  

9:30
BIŠKUPEC Silvestar, Elizabeta i Vjekoslav Gabud 

    

                    

RASPORED MISNIH NAKANA – 16.6. 2019. -  23.6.2019.

INFORMATIVNI KUTAK

Štefica Jambrečić, Zagrebačka 187, 100 kn
Vlatka Dreven, Vrtna 16B, Jalkovec, 400 kn

Ana Lihtar, Dubravka 22, Turčin, 200 kn

Dar za krštenje, 200 kn 

Hvala Vam na svakom Vašem daru!

VAŠ DAR ZA CRKVU

• Na Svetkovinu Tijelova, središnje Misno slavlje za sve župe grada 
Varaždina bit će u katedrali s početkom u 10:00 sati. Misno slavlje 
predvodit će naš biskup, mons. Josip Mrzljak. Nakon svete Mise bit 
će procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom ulicama grada. 

• Nakon svetih Misa na Svetkovinu Tijelova u našoj župnoj crkvi bit 
će kratko euharistijsko klanjanje. 

• Od iduće nedjelje prelazimo na ljetni nedjeljni raspored svetih 
Misa. Na prijedlog nekih župljana, a u dogovoru sa Župnim 
pastoralnim vijećem, nedjeljna Misna slavlja kroz ljetne mjesece 
bit će u 7:30 i 9:30 sati.

• Ove godine zavjetno 330. hodočašće grada Varaždina na Mariju 
Bistricu bit će u nedjelju, 30. lipnja. Koji planirate ići autobusom, 
javite se župniku danas ili iduće nedjelje. Cijena karte bit će 40 
kuna. 

7.6.2019. Magdalena Blaži i Dario Pavličević

8.6.2019. Nikola Solomun i Marija Martinuš 

VJENČANI

UMRLI

  6.6.2019. Štefanija Jurinjak r. Kaniški

13.6.2019. Bernarda Šimunko r. Krklec

KRŠTENI

 
9.6.2019. Tara Hace, kći Tanje Hace 


	Marcel
	Romuald


