
               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 

  KNJIŽICA «HVALIMO I SLAVIMO GOSPODINA» 
    
   Slijedeći tjedan će vjeroučenici od 1. do 8. r. dobiti knjižicu 
«Hvalimo i slavimo Gospodina», kao i prošlih školskih godina, u 
kojoj imaju otisnuta polja za sve nedjelje i blagdane kroz godinu te za 
Sv. ispovijed. U označena polja za pojedine nedjelje i blagdane djeca 
će kod kuće lijepiti samoljepive sličice, a dobit će ih  svake nedjelje na 
izlazu iz crkve. Sličice će svake nedjelje i blagdanom na izlazu iz 
crkve dijeliti ministranti.  

   Knjižice za redovito polaženje svetih misa, vjeroučenici će dobiti od svojih 
vjeroučitelja na I., IV. i V. osnovnoj školi, a za djecu koja polaze  druge 
osnovne škole, neka roditelji  podignu u sakristiji ili u župnom uredu!  

   Time želimo potaknuti djecu (1-8.r.) i njihove roditelje za redoviti dolazak 
na nedjeljnu i blagdansku Misu.   

   Po Božjoj i Crkvenoj zapovijedi dolazak na Sv. Misu je obaveza  svih (a ne 
samo prvopričesnika i krizmanika).  

Zato, dolazite draga djeco, zajedno sa svojim roditeljima, radosno 
i veselo na nedjeljno euharistijsko slavlje!!! 

 
Prvo čitanje 
Mudr 9, 13-
18b 
Otpjevni 
psalam  90, 3-
6.12-14.17 

 
Drugo čitanje 
Flm 9b-10.12-
17 
Evanđelje Lk 
14, 25-33 
 

Moliti s Crkvom:              Ostavite sve 

Gledam mnoštvo što ide za tobom, Gospodine, i sebe u 

mnoštvu, željnom tvoje riječi. Od svih koji te slijede ti 
tražiš stalnost i nepodijeljenost srca. Ostaviti sve može 

samo onaj tko je prihvatio tebe kao sve, kao najvišu 
vrijednost života. Rasvijetli, Gospodine, tamu našega 

srca skrivene kutke naše navezanosti na ljude, na 
dobra, na bogatstvo, na uspjeh; ozdravi nesigurnost 

naše vjere da s potpunim predanijem, ustrajno i vjerno, 
možemo hoditi putem tvoga evanđelja. Podari nam 

radost hoda za tobom. Pomozi mi da te vidim, da te 
uzljubim, da se opredijelim za tebe! Amen. 

INFORMATIVNO-PASTORALNI LISTIĆ 

      Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) 
 

 Od 04. do 11. rujna 2016.Od 04. do 11. rujna 2016.Od 04. do 11. rujna 2016.Od 04. do 11. rujna 2016.  
 Godište: XI                                                           Br. 41 (16)    
*********************************************************** 

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

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU        

                                                                                                        

 

 

 

  



Crkva kroz  tjedan slavi: 

PON: Bl. Majka Terezija, Urban                  ČET: MALA GOSPA 

UTO: Zaharija pr., Davor                              PET: Hijacint, Strahimir 

SRI  : Sv. Marko Križevčanin                        SUB: Teodardo, Pulherija 

Mise kroz  tjedan  (od 05.09. do 11.09.) 

PON: 05.09.16. 18:30  +  Vera, Dragutin, Nada i Boris Purgarić 
                                 ++  ob. Purgarić, + Justina i Josip Makoter 

                                          
UTO: 06.09.16. 18:30  +  Pavla, Ivan, Mirko, Mara i Stjepan Novoselec 
                                 +  Mara Martinčević, + Mijo Dvorščak 
                                 ++  ob. Dvorščak, + Slavko Oreški 

                                   
SRI : 07.09.16. 18:30  (Nema Sv. Mise)   
    

ČET: 08.09.16. 18:30  +  Mihovil Šprem, ++ ob. Šprem, ++ ob. Kolarić 
                                 ++  ob. Keretić 
 
PET: 09.09.16. 17:30  MISA I VJENČANJE (NOVKO - VARGA) 
                       18:30  +  Stjepan Dombaj   
 

SUB: 10.09.16. 18:30  +  Antun Kocijan 

    

NED: 11.09.16. 08:00  +  Đuro, Barica i Ćiril Štefanko   
 
                       10:30  +  Mirko i Julijana Ptičar   
 
                         18:30  ŽUPNA 

       Šala                
                        

                        
 

U srijedu 07. rujna  ovdje nema Sv. Mise u 18:30 sati, jer  u     
katedrali večernjom Sv. Misom u 18:00 sati slavimo               
Sv. Marka Križevčanina, zaštitnika Varaždinske biskupije. 

Pođite na sv. misu u katedralu! 

Razgovor purica 

Razgovaraju dvije purice o religioznim temama, pa pita   
jedna drugu: 

"Vjeruješ li ti uopće u život poslije Božića?" 

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: 400 primjeraka ■ 

1. Prijava djece za Prvu Pričest i Sv. Potvrdu 
 

    Molim sve roditelje koji imaju djecu u 3. r. odnosno u 8. r. da 
od 12. rujna do 30. rujna 2016. dođu u uredovno 
vrijeme u Župni ured (jedan od roditelja) prijaviti dijete za 
prvu Pričest ili Sv. Potvrdu, kako bismo početkom listopada 
započeli sa župnim vjeronaukom odnosno katehezom za Prvu 
pričest i Sv. Potvrdu. 
 

Sa sobom ponijeti ispunjenu prijavnicu i knjižice  
«Hvalimo i slavimo Gospodina» - od prošlih školskih godina, u 
koju su djeca lijepila samoljepljive sličice koje su dobila za 
redovito pohađanje nedjeljne i blagdanske Sv. Mise.  
Prijavnice će vjeroučitelji na I., IV. i V. osnovnoj školi podijeliti 
prvopričesnicima i krizmanicima koji pripadaju našoj župi, a za 
one koji pohađaju druge osnovne škole , a  spadaju u našu župu, 
neka roditelji dođu po prijavnice u Župni ured. 

2. Prijava za katekumenat 

    Odrasle osobe koje žele primiti sakrament krštenja, 
ispovijedi, pričesti i firme, neka se od 12. rujna do                 
1. listopada  jave župniku kako bi započeli sa katehezom 
odnosno vjeronaučnom pripremom. 

Sakramenti se odraslima podjeljuju za Uskrs! 

Ženidbeni navještaj: Sakrament svete ženidbe žele sklopiti: 

Mladen Kivač, sin Nikole Kivača i Jadranke r. Čoh. Rođen je 
30.09.1983. u Varaždinu. Stanuje u Koprivnička 9, Župa Sv. Josipa-
Varaždin (Banfica).              

                                                                i 

Nela Sigurnjak, kći Marijana Sigurnjaka i Biserke r. Vujec. Rođena 
je 23.06.1984. u Varaždinu. Stanuje u M. Krleže,  Župa Sv. Vida-
Varaždin. 


