
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» 
    
 Prošli tjedan su dobili ili će slijedeći tjedan 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 su dobili 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 Iz 
50, 5-9a 
Otpjevni 
psalam  116, 1-
6.8-9 
 

 
Drugo čitanje 
Jak 2, 14-18 
Evanđelje Mk 
78, 27-35 
 

Moliti s Crkvom:          Postojanost u nasljedovanju 

Petar, učenik u kojega si, Gospodine, imao toliko 
povjerenja, nije mogao razumjeti tvoj križ. Stao te 
odvraćati od trpljenja po kojem si naumio spasiti svijet. 
I zavrijedio je oštru riječ prijekora: «Stani iza mene! 
Ondje ti je mjesto.» Ne odbacuješ ga niti prezireš zbog 
nerazumijevanja. Upravi, Učitelju dobri, naše korake 
putem nasljedovanja. Pomozi nam da budemo učenici i 
kad izostane radost života, i kad ponestane osmjeha 
ljudi, i kad nas zatekne neizbježno trpljenje. Daj nam 
sačuvati radost učeništva, uvijek. Ti si onaj koji 
otkupljuješ našu domovinu, svakoga od nas!  Amen.                      

INFORMATIVNO-PASTORALNI LISTIĆ 

 Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) 
 

 Od 16. do 23. rujna 2018.Od 16. do 23. rujna 2018.Od 16. do 23. rujna 2018.Od 16. do 23. rujna 2018.  
 Godište: XIII                                                       Br. 42 (18)    
*********************************************************** 

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

  DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 

                                              

    

 

    

        



Crkva kroz  tjedan slavi: 

PON: Robert, Jus�n                ČET: Sv. Andrija Kim Taegon i drr. muč. 

UTO: Sonja, Irena                   PET: Sv. Matej, apostol i evanđelist 

SRI  : Teodor, Emilija             SUB: Mauricije, Oton (KVATRE) 

Mise kroz  tjedan  (od 17.09. do 23.09.) 

PON: 17.09.18. 18:30  +  Matija, Julijana i Josip Mraz, ++ ob. Rog   
  
UTO: 18.09.18. 18:30  +  Vlasta Cvijović-Dombaj   
  

SRI : 19.09.18. 18:30  +  Slavko, 3. g., Marija i Valent Kopjar, Na jednu  
                                     nakanu, + Stanislav Osredek, + Zvonimir Topolko 
 

ČET: 20.09.18. 18:30  +  Franjo Žganec 

 
PET: 21.09.18. 18:30  +  Martina i Dubravko Peer, + Ivan i Dragica  
                                     Markušić 

    

SUB: 22.09.18. 18:30  (Nema Sv. Mise) 

                                       
NED: 23.09.18. 08:00  ŽUPNA  
 
                       10:30  Na jednu nakanu (gđa. Hukić)    

   
                       18:30  +  Đurđa, Zvonko i Stanko Butko 

                          

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! 

  OBAVIJEST 

Kod župnika možete u Župnom uredu, sakristiji ili preko telefona upisati 
Svete mise do kraja 2018. godine!! 

Na stalaži za tisak možete kupiti: 

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

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

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

1. Prijava djece za Prvu Pričest i Sv. Potvrdu 
 

    Molim sve roditelje koji imaju djecu u 3. r. odnosno u 8. r. da 
do 30. rujna 2018. 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 su vjeroučitelji na I., IV. i V. osnovnoj školi 
podijelili 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  do 1. listopada  jave 
župniku kako bi započeli sa katehezom odnosno vjeronaučnom 
pripremom. 

Sakramenti se odraslima podjeljuju za Uskrs! 

U srijedu 19.09.18.      16:00  Zbor «Hosana» - proba (2. - 6. r.) 

U četvrtak 20.09.18.    19:00  MOLITVENI SUSRET (Molitvena zajednica) 

Zamolba za financijsku pomoć: 

  Molim sve vas vjernike odnosno župljane, obitelji (koji ove godine još nisu 
ništa  darovali za crkvu) 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! Od 1519 obitelji za potrebe crkve 
darovala je 521 obitelj (34,2%).                                              Ivan Žmegač,  župnik                       


