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Nedjelja, 1. veljače 2015. - God. VI -  Broj 201-202. 

Iz Evanđelja (Mk 1,21-28) 

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče 
naučavati. Bijahu zanešeni njegovim naukom. Ta učio ih je kao 
onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se 
sinagogi zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On 
povika:”Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?... Znam tko si: 
Svetac Božji!” Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato 
nečisti duh potrese njime pa povika  iz svega glasa i iziđe iz 
njega.... 

Odmah nam na početku otkriva evanđelist Marko tko je Isus 
Krist; on je Sin Božji-Bog. On nas kroz čitavo Evanđelje vodi da 
to uvidimo kroz čudesna djela i čudesa što ih je Isus učinio. 
Izraz “Svetac Božji” označava Isusovo  božanstvo i jedan je od 
najstarijih kojim se označuje Isusovo božanstvo. A što je 
najzanimljivije i vrlo značajno u današnjem evanđelju jest da 
prvo svjedočanstvo što ga sv. Marko navodi o Isusovu 
božanstvu otkako je Isus počeo javno djelovati i propovijedati, 
dolazi iz priznanja zloga duha: đavla.. Na žalost, ima i danas 
kršćana, čak i teologa, koji niječu opstojnost đavla. A ipak je to 
katolička vjerska dogma. Zloduh postoji njegov “dim” se osijeća 
na svakom koraka  i u crkvi i izvan crkve u svijetu (papa Pavao 
VI). Ali, ako je Bog za nas tko će protiv nas!       

4.NEDJELJA KROZ GODINU 



 TJEDNI RASPORED MISA I SAKRAMENATA 
(M – Molve //R – Repaš//KMB – Kapela Majke Božje// SK - Sestarska kapela)         
 
Nedjelja,   1.2.     4. NEDJELJA KROZ GODINU         
M           9.30 h                  Za župu i župljane 
R           11.00 h             + Iz obitelji Vincek i Kopričanec 
M           18.00 h              +Stjepan i Marija Jagar 
                                              
Ponedjeljak, 2.2.    PRIKAZANJE GOSP.- SVIJEĆNICA 
M            9.30 h        + Marija Vedriš 
R             11.00  h      + Mato  Ištvan i svi pok. iz obit. Šanjić 
M            18.00 h        + Mio Vedriš i svi pok. iz obit. Mičurin 
  
Utorak, 3.2.              Sv. Vlaho, Blaž  (blagoslov grla)              
SK            7.00 h           +Josip Žufika  
SK            18.00 h        + Ana i Stjepan Bobovec  
 
Srijeda,  4.2.              Sv.Andrija, Izidor, Veronika 
SK             18.00 h          Zahvala sv. Maloj Tereziji od djeteta Isusa 
 
Četvrtak, 5.2.            Sv. Agata, Dobrila, Jagoda 
SK              18.00 h        +Franjo Vincek 
 
Petak,        6.2.             Sv.Pavao Miki, Dora - Prvi Petak 
R                   15.00           +Mladen i Lovro Franjo 
SK                 17.00 h         Krunica 
                      17.30 h         Klanjanje pred Presvetim 
                      18.00 h       +Marija i Stjepan i Mijo Sulimanec i pok. iz                     
                                              obit. Sulimanec i Posavec 
Subota,     7.2.               Sv. Maksim, Držislav 
SK               18.00 h           +Ivan i Ana Ormanec i +Đuro Vincek 
 
U ponedjeljak 2. veljače je  SVIJEĆNICA. Blagoslivljamo svijeće. Taj dan je  
dan POSVEĆENOG ŽIVOTA. Pozvani smo moliti za osobe koje su svoj život 
posvetile Bogu kroz zavjete čistoće, poslušnosti i siromaštva. To su 
redovnici i redovnice. Molimo da budu i ostanu  Božja svjetla  u svijetu, 
svjetla Božje blizine i dobrote. 
 U utorak, 3.veljače na  sv. Blaža, nakon sv. mise bit će blagoslov grla. 



 Nedjelja,   8.2.        5. NEDJELJA KROZ GODINU 
M            9.30  h             Za župu i župljane 
R             11.00 h         +Martin i Ana Gazdek, +Mijo Subotičanec i + iz  obit.        
                                          Vincek 
M             18.00  h        +Agata Šanjić i roditelji 
  
Ponedjeljak,  9.2.      Sv. Skolastika, Sabina, Sunčica 
SK              18.00 h         +Ana i Mato Cenkovčan i +Marija Vedriš i pok. iz  
                                             obit. Kerečin 
                                            
Utorak,  10.2.              Blaženi Alojzije Stepinac 
SK               18.00 h       + iz obit. Sabolek, Gregurić i Pavliš     
  
Srijeda,  11.2.               Gospa Lurdska, Dan Bolesnika 
SK         18.00 h              +Marta i Antun Peroković      
  
Četvrtak,  12.2.             Sv. Damjan, Zvonimir 
SK             18.00 h          +Katarina i za pok. iz obit. Kokša 
 
Petak,       13.2.               Sv. Katarina Ricci, Kristina 
 SK             18.00 h          +Ivan Kovaček i roditelji   
   
Subota,     14.2.                Sv. Valentin, Valentina, Zdravko 
SK                7.00 h              Po. nak s. Valentine   
M                 12.00 h            Vjenčanje: Lenardić-Lukčin                                 
SK                18.00 h            +Zdravko i Mijo Kolarić 
  
Nedjelja,    15.2.                6. NEDJELJA KROZ GODINU 
M                 9.30                 Za župu i župljane 
R                  11.00 h              +iz obit. Vincek i Peti            
M                 18.00 h              +iz obit. Crnjaković 
 
 

U srijedu 11. veljače je Dan Bolesnika. U središtu papine 
poruke za XXIII. Svjetski dan bolesnika je Riječ iz knjige o Jobu: 
“Bjeh oči slijepcu i bjeh noge bogalju”, promatrane kroz leću 
mudrosti srca (sapientia cordis). Preporučamo sve naše 
starije i bolesne i nemoćne u vaše molitve. 
            



    OBAVIJESTI  
 

U petak 6. veljače je prvi petak. Posjetit će mo starije i bolesne 
u našoj župi. 
  S počekom veljače započima župska kateheza (vjeronauk).    
Raspored vjeronauka je  nepromijenjen kao i u prvom 
polugodištu. 
  Potičemo naše vjeroučenike na redovito pohađanje svete 
mise. Napose prvopričesnike i krizmanike. 
U nedjelju 1.2. u 14.30  skupština FSR- a. 
 
Iz poruke predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj mons. Valtera 
Župana za XX. Dan života. Nedjelja 1. veljače 2015. 

. 

..Nema skoro dana kada naši mediji ne donose vijest o tome kako u drugim 
zemljama teče med i mlijeko i tako potiču iseljavanje. Znamo, naprotiv da 
ima i drukčijih iskustava. Ima i kod nas radnih i uspješni ljudi. Što se života 
i budućnosti tiče, kao da smo u istoj situaciji poput Abrahama. Pa se 
pitamo: Imali uopće u ovakvom stanju kakve nade? Odlučno bez ikakvog 
okolišanja možemo tvrditi: Za one koji svoju sigurnost stavljaju u Boga ima 
i nade i mogućnosti. Vesele nas i ohrabruju tolike obitelji s više djece koje se 
i danas odlučuju na prihvaćanje života. Povjerenje u Boga  koji nikada nije 
iznevjerio  čvrsto je jamstvo uspjeha. Ali to povjerenje  pretpostavlja 
odlučan zaokret od nepoštenja, krađe , zločina protiv života, protiv naravi 
braka i obitelji.... Ako Gospodin ne gradi kuću uzalud se muče graditelji... 

 
DOBROČINITELJI: 
Za crkvu: obit. Jaković, Ključeci 11,  200 kn i 50 kn za listić; obit. Kosanović, 
Đurđevačka 79,  400 kn;  N.N. za cvijeće 240 kn; N.N. 1000 kn; obit. Mađerec, 
Marijanska 129, 200 kn i za listić  50 kn; obit.Franjo  za listić  50 kn; obit.Marka 
Hontić, Marijanska 8,  500 kn; N.N. 400 kn;  obit. Andrašić za listić, 50 kn; 
 

Molimo za dobročinitelje crkve i njihove obitelji. 

 
 
 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21 (tel.048/892-103) 
 www.zupa.molve.com-E-mail:info@zupa-molve.com 

Odgovara: fra Filip Musa 
 


