
SVETE MISE NEDJELJOM I BLAGDANOM 
           

          08:00  - jutarnja (župna) 
       10:30  - poldanja misa 
       18:30  - večernja misa 

         Radnim danom i nedjeljom večernja je sveta misa: 
            18:30 h  po ljetnom računanju vremena 

SVETA ISPOVIJED 
  (nedjeljom, blagdanom i prvim petkom) 

30 minuta prije mise 
(radnim danom) 

10-15 min. prije mise 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA 

          od utorka do subote 
           08:00 - 09:30        17:00 - 18:00 
        (po ljetnom računanju vremena) 

         
Dravska 3, 42000 Varaždin 
    Tel./Fax: 042 / 230 - 742 
         GSM: 098 / 379 - 439 

   e-mail: zupa-svjosipa-vz@biskupija-varazdinska.hr 
   www.zupa-sv-josip-vz.hr 

 Misli uz 2. uskrsnu nedjelju 

   Uskrsli Isus dolazi među svoje učenike učvrstiti njihovu bojažljivu vjeru 
poljuljanu nakon Njegove sramotne smrti na križu. Oni su se zatvorili, sakrili 
iz straha za vlastitu egzistenciju. U prvom susretu jedan od njih je odsutan; 
apostol Toma nije s ostalima. Pokušavaju ga uvjeriti: „Vidjeli smo 
Gospodina!“, ali on nije spreman tako lako povjerovati; ostaje uporno pri 
svome: „Neću vjerovati!“ Kome nećeš vjerovati, Toma? Čovjeku? Njemu 
možeš ne vjerovati, ali ne i Bogu, Njemu se mora vjerovati. Nakon nekog 
vremena ponovno dolazi Isus, a tada je i Toma s ostalim apostolima. I njega 
Isus želi učvrstiti u vjeri. Taj susret je divna prigoda prepoznati nešto 
veličanstveno u sv. Tomi. U susretu s uskrslim Kristom on ponizno 
ispovijeda: „Gospodin moj i Bog moj.“ Kako mi reagiramo kada osjetimo da 
smo pogriješili, da smo bili u krivu? Obično se pokušavamo opravdati pa 
makar i ne imali neke čvrste argumente za to. Kod Tome ni traga tomu! U 
ovome je njegova veličina. Isto je krasilo i sve apostole. Svi su imali ljudskih 
slabosti, ali još više otvorenosti i pouzdanja u Boga. A ako toga ima, onda 
postoji mogućnost da Bog čini čudesna djela u njihovu životu i preko njih u 
svijetu. Ne oni, nego Bog. Toma se ne pokušava licemjerno pravdati pred 
Isusom. On prihvaća da je slab, da je nevjeran. To otvara mogućnost da se 
rodi snaga koja je sposobna nadilaziti sve poteškoće. Sposobni su za čudesna 
djela u svijetu u koji ih Isus šalje. Krist hvali sve one koji će povjerovati, a da 
nisu vidjeli. Divno je čuti ovu pohvalu.   

 
Prvo čitanje 
Dj 5, 12-16 
Otpjevni 
psalam  118, 
2-4.22-27a 
 

 
Drugo čitanje 
Otk 1, 9-11a. 
12-13. 17-19 
Evanđelje Iv 
20, 19-31 
 

Moliti s Crkvom:     Onoga istoga dana 

Uvečer, onoga istoga dana, prvog u tjednu, dolaziš, 

Gospodine, među učenike svoje. Dolaziš k njima jer 
okupljeni su u tvoje ime. Gospodine, evo nas danas, 

prvoga dana u tjednu, opet sabranih u tvoje ime.   
Ispunjaš ih svojim mirom, daješ im snagu svoga Duha,   

šalješ ih da budu glasnici  ljubavi. Prepoznajemo tvoju 
blizinu i snagu tvoga Duha. Oslobodi nas, molimo te, 

straha pred svijetom u koji nas šalješ i podari nam 
sigurnu vjeru da drugima možemo biti svjedoci ljubavi 

tvoje. Ljubav kojom nas danas hraniš neka bude kruh 
života braći našoj. Očuvaj nas u ljubavi svojoj. Amen. 

INFORMATIVNO-PASTORALNI LISTIĆ 

      Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) 
 

 Od 03. do 10. travnja 2016.Od 03. do 10. travnja 2016.Od 03. do 10. travnja 2016.Od 03. do 10. travnja 2016.  
 Godište: XI                                                           Br. 19 (16)    
*********************************************************** 

***********************************************************               

DRUGA USKRSNA NEDJELJA  

«BIJELA NEDJELJA» 

NEDJELJA    BOŽANSKOG  

MILOSRĐA 

 

 



Crkva kroz  tjedan slavi: 

PON: NAVJEŠTENJE GOSPODNJE-Blagovijest   ČET: Sv. Ivan Krst. de la Sall 

UTO: Sv. Vinko Fererski, Berislav                        PET: Dionizije, Timotej  

SRI  : Irenej, Vilim                                                  SUB: Maksim, Demetrije  

Mise kroz  tjedan  (od 04.04. do 10.04.) 

PON: 04.04.16. 18:30  +  Marko i Dragica Sokač, + Barica i Matija  
                                     Draganić, + Stanko Oreški, + Jakov Šipek, 16. g. 
                                 ++  ob. Šipek, ++ ob. Petrinjak, + Zoran Modrić  
                                          
UTO: 05.04.16. 18:30  +  Nikola Ilišević, + rod. Stjepan i Marija Kapitan 
                                 ++  ob. Kapitan, + Danijel Kapitan 
                                   
SRI :  06.04.16. 18:30  +  Dragica Majcen  
    

ČET: 07.04.16. 18:30  Za zdravlje jedne osobe 
 
PET: 08.04.16. 18:30  +  Marko Bakšaj, 15. g.  
 

SUB: 09.04.16. 18:30  +  Stjepan Mišak, 7. g., + Lovro, Klara i Josip Novosel 
                                 ++  ob. Mišak, ++ ob. Novosel 
    

NED: 10.04.16. 08:00  +  Ivica Vušak, + Kristijan Petrić, + Marko Šincek   
                                 +  Štefanija Stankus, ++ ob. Breški 
                       
                       10:30  ŽUPNA 
 

                       18:30  +  Julius i Božica Šimunčić 
                                     Zvonimir Volarić 

Svake srijede, poslije večernje mise, u našoj župnoj crkvi je                                                                
- klanjanje ili adoracija -  

pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.  

Dođite da zajedno molimo za svoje potrebe, potrebe naše župe, grada i 
domovine! 

Zamolba za financijsku pomoć: 

  Molim sve vas vjernike odnosno župljane, obitelji da budete dobrog srca i 
darežljive ruke te da prema svojim mogućnostima darujete financijsku pomoć 
za potrebe župe i biskupije preko obiteljske knjižice ili žiro-računa!                             
                                                                               Ivan Žmegač, župnik                                                                        

Na stalaži za tisak možete kupiti: 

Novi broj: Glas Koncila, Živo vrelo, Kana, Glasnik  Srca Isusova i       
      Marijina, Radosna Vijest, Glasnik Sv. Josipa, Bl. A. Stepinac     

■ Informativni pastoralni listić ■ izdaje: Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) ■ 

■ Urednik: Ivan Žmegač, župnik ■ Naklada: 450 primjeraka ■ 

U srijedu 06.04.16.      15:30  proba za pjevanje (dječji zbor)  /Hosana/ 

                                      19:00  proba za pjevanje (zbor mladih) /Adonai/                             

                 U utorak 05. travanj župna kateheza: 

14:30 sati župnu katehezu imaju 1. i 2. r. 

15:00 sati župnu katehezu imaju 5. r.   

15:30 sati župnu katehezu imaju prvopričesnici (3.r.) I. grupa 

                   U srijedu 06. travanj župna kateheza: 

14:30 sati župnu katehezu imaju prvopričesnici (3.r.) II. grupa 

14:30 sati župnu katehezu imaju 4. r. 

16:00 sati župnu katehezu imaju 6. r. 

17:00 sati župnu katehezu imaju 7. r. 

               U subotu 09. travanj župna kateheza: 

08:00 sati župnu katehezu imaju krizmanici (8.r.) I. grupa 

09:00 sati župnu katehezu imaju krizmanici (8.r.) II. grupa 

TIJELO SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA U ZAGREBU 

Raduje nas što ćemo u Zagrebu moći počastiti i okupiti se oko tijela svetog Leopolda 
Bogdana Mandića i to od 13. do 18. travnja ove godine. Svečani doček njegova tijela 
bit će u srijedu 13. travnja na trgu ispred zagrebačke prvostolnice u 17 sati. Zatim će se 
tijelo unijeti u katedralu gdje će se slaviti u 19 sati sv. Misa. U četvrtak 14. travnja, 
tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića cijeli će dan biti izloženo u prvostolnici, sa 
stalnom mogućnošću ispovijedi. Tijekom dana slavit će se mise po rasporedu, a       
središnja će biti navečer u 19 sati. Nakon te mise bit će ispraćaj Svečeva tijela prema 
crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkoj Dubravi. U toj crkvi, kojoj je 
On naslovnik, njegovo će tijelo ostati izloženo tri puna dana. Euharistije će se slaviti 
po rasporedu kako je navedeno na plakatu, a bit će i trajna mogućnost za ispovijed. 
Neka to budu milosni dani za naš susret s Božjim milosrđem po zagovoru svetog     
Leopolda Bogdana Mandića. Pođite dragi vjernici koji možete i imate mogućnosti 
te sudjelujte u tim radosnim susretima sa svetošću koja i danas snažno zrači      
Božjim milosrđem. Pohod crkvama u kojima će biti izloženo tijelo sv. Leopolda  
B. Mandića povezan je s posebnim jubilejskim oprostom uz uobičajene uvjete. 


