
      
 
 

     
           

          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 

  

    

  Slijedeći dana 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 Sir 
3, 17-18.20.28-
29 

Otpjevni 
psalam  68, 4-
5ac.6-7ab.10-
11 

 

Drugo čitanje  
Heb 12, 18-
19.22-24a 

Evanđelje Lk 
14, 1.7-14 

 

INFORMATIVNO-PASTORALNI LISTIĆ 
 Župa Sv. Josipa-Varaždin (Banfica) 

 

 Od 01. do 08. rujna 2019.  
 Godište: XIV                                                          Br. 40 (19)    
*********************************************************** 

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

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU  

                            

 

                              

 

 



Crkva kroz  tjedan slavi: 

PON: Prospir, Ingrid                            ČET: Sv. Majka Terezija 

UTO: Sv. Grgur Veliki                          PET: Zaharija pr., Davor (Prvi pet.) 

SRI  : Marin, Rozalija                          SUB: Sv. Marko Križevčanin (Prva sub.) 

Mise kroz  tjedan  (od 02.09. do 08.09.) 

PON: 02.09.19. 07:00  MISA ZA HODOČASNIKE IZ NJEMAČKE 

                       18:30  +  Branko Rožmarić, g., + Ivan i Katarina Božić, 
                                 +  rod. Božić, + rod. Blažić  
                                 
UTO: 03.09.19. 18:30  Misa zahvale (gđa. Mrvelj)  

                                        
SRI : 04.09.19. 18:30  +  Marija Biškup, ++ ob. Biškup, Na jednu nakanu 

 

ČET: 05.09.19. 18:30  +  Vera, Dragutin, Nada i Boris Purgarić, + Justina i  
                                      Josip Makoter, ++ ob. Purgarić 
 

PET: 06.09.19. 18:30  Za zahvalu Sv. Josipu, + Mirko Horvatek, g., Za  
                                 ozdravljenje i pomoć u liječenju jedne osobe, 
                                 + Kristina Lazar 

    
SUB: 07.09.19. 18:30  (Nema Sv. Mise) 
 

NED: 08.09.19. 06:30  MISA ZA HODOČASNIKE IZ NJEMAČKE 
 

                        08:00  +  Mihovil Šprem, ++ ob. Martina Šprem, 
                                  ++  ob. Dragutina Kolarić, ++ ob. Ivana Kranjčec,  
                                  +  Marija Gašparić 

 

                                       10:30  ŽUPNA     
  

                        18:30  +  Branko Fluks, + Darko Čerpinko 

                                              OBAVIJEST 

U subotu 07. rujna 2019.  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! 

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

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

■ Urednik: Ivan Žmegač, župnik ■ Naklada: 350 primjeraka ■ 

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, u sakristiji ili    
preko telefona upisati Svete mise do kraja 2019. godine!! 

 

    Molim sve roditelje koji imaju djecu u 3. r. odnosno u 8. r. da 
od 16. rujna do 01. listopada 2019. 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. 

Odrasle osobe koje žele primiti sakrament krštenja, 
ispovijedi, pričesti i firme, neka se od 16. rujna do                 
01. listopada  jave župniku kako bi započeli sa katehezom 
odnosno vjeronaučnom pripremom. 

Sakramenti se odraslima podjeljuju za Uskrs! 


