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VARAŽDINSKA  
KATEDRALA
Uznesenja Blažene Djevice 
Marije na nebo
- radnim danom u 7.30, 9 i 18 
(19) sati
- nedjeljom i blagdanom u 7.30, 
9, 11 i 18 (19) sati
KAPUCINSKA CRKVA
- kroz tjedan: u 07.00, 08.30 i 
19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom
06.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
17.00 sati
CRKVA DOBROG PASTIRA
- kroz tjedan: u 19 sati (FIS, 
Optujska)
- nedjeljom: u 08.00, 10.00 i 
19.00 sati (DP)
CRKVA SV. NIKOLE
- kroz tjedan: 08.00 i 19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom
08.00, 10.00 (župna), 11.30 i 
19.00 sati
CRKVA SV, JOSIPA
Radnim danom, nedjeljom i 
blagdanom večernja je sveta 
misa:
17:00 - po zimskom računanju 
vremena
18.30 - po ljetnom računanju 
vremena
Mise nedjeljom i blagdanom:
8.00 - jutarnja (župna)
10.30 - poldanja misa
17.00 ili 18.30 - večernja misa

CRKVA SV. IVANA  
KRSTITELJA
- kroz tjedan: u 07.00, 08.00 i 
18.30 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00 i 18.30 sati
URŠULINSKA CRKVA
- kroz tjedan: u 07.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom u 08.00 sati
- svakog 8. dana u mjesecu u 
18.00 sati
CRKVA SVETOG VIDA
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom u 07.30 sati
KAPELA SVETOG ROKA
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom u 07.00 sati
CRKVA SV. A. PADOVANSKOG 
NOVI MAROF
- kroz tjedan: u 07.30 i 19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom
08.00, 10.00 (u Možđencu), 
11.00 i 19.00 sati
CRKVA SV. MARTINA  
VARAŽDINSKE TOPLICE
- kroz tjedan: ponedjeljkom u 
07.00 sati, od utorka
do subote u 19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim 
blagdanom
07.30 i 11.00 sati
- u bolnici radnim danom u 
17.30 sati, a petkom
i nedjeljom u 09.30 i 17.30 sati

RASPORED MISA

Vjera je divan dar, ali i 
mar svakoga ponaosob
Dragi čitatelji, vjerujem da vam 
je već poznato kako je prije 
50 godina u Rimu započeo 
II. vatikanski koncil. Bio je to 
21. koncil u povijesti Crkve, a 
započeo je 92 g. nakon I. va-
tikanskog. Papa Ivan XXIII. 
iznenadio cijelu Crkvu. Nara-
vno, tada nitko nije znao kolika 
će vrata i prozore otvoriti Duhu 
Svetom; tom Duhu koji vodi 
Crkvu i bez kojeg bi davno već 
sve propalo. Ljudski element 
u Crkvi uvijek je kroz povijest 
bio grešan i slab. Unatoč sve-
mu tome, s dubokim uvjeren-
jem tvrdim, kako je još uvijek 
više onih koji su vjerni, koji žive 
ono što propovijedaju, koji su 
spremni darivati se u službu 
Crkvi koja je sveta i grešna, 
ljudska i božanska, koja je 
proslavljena, ali i još uvijek ne-
dovršena… Stoga, pitam tebe, 
dragi čitatelju: „Vjeruješ li i ti 
još uvijek…“? Vjeruješ Isusu…? 
Vjeruješ Crkvi katoličkoj…? 
Vjeruješ, makar znaš kako su 
oni koji su u njoj slabi, grešni… 
a tek kad zavirimo u arhive i 
bibliotekarske police na kojima 
ćemo pronaći tisuće i tisuće 
stranica zapisane povijesti, 
što je i kako bilo otpočetka… 
zar i tada ti još uvijek vjeruješ? 
Nekad nam se čini da nema 
više smisla vjerovati, moliti, 
nastojati oko dobrih odno-
sa, da nema smisla truditi se 
oko zajedništva, solidarnosti, 
odgovornosti, ekologije, prav-

ednosti, iskrenosti. Svijet je 
danas ovakav i onakav, nema 
smisla… Ipak, Isus i danas sva-
kome od nas govori: Pokušaj 
još jednom, na moju riječ baci 
mrežu povjerenja, nade, vjere, 
zajedništva, odgovornosti. 
Potrebna nam je snaga Duha, 
onog istog koji je vodio pape 
i koji je otvorio Crkvu za no-
vost, za svijet, za čovjeka. I još 
uvijek smo na putu, a koliko 
će Crkva zaista biti otvorena 
Duhu Svetom, ovisi o svakome 
od nas, jer svi smo mi Crkva. 
Vjera je divan dar, ali i mar sva-
koga ponaosob. Ona ili jača ili 
nestaje. Istina, mnogo je zla, 
mnogo je onoga što nam mrsi 
putove, što nam se predstavl-
ja kao zapreka, ali ne gubimo 
nade. Zato nas papa i poziva u 
ovu Godinu vjere, da molimo i 
djelujmo s pouzdanjem i pov-
jerenjem.  
Činimo male korake, ti i ja, i svi-
jet će biti bolji. Ne bojmo se! Ci-
jenjeni čitatelji, želim vam sna-
gu i utjehu Duha Svetoga koji 
neka nam svima pomogne da 
u ovoj Godini vjere svaki dan 
tražimo načine kako na tom 
putu rasta u vjeri ne odustane-
mo. Tražimo načina kako svaki 
dan iznova vjerovati. Zajedno 
smo na tom putu i pomažimo 
jedni drugima. Ne zaustavljaj-
mo se na pogreškama drugih, 
nego se hrabro borimo za vje-
ru u našim obiteljima, sredina-
ma i zajednicama.

Duhovna misao tjedna
Ovotjedni gost: s. Damjana M. Barbarić, 

tajnica Duhovnog centra Dom sv. Anđele

Jedino bogatstvo 
koje je trajno su djeca
>> NE ZNAJU ZA IZOBILJE Vi imate bogatstvo koje drugi nemaju, a to je bogatstvo ljubavi 
i života koje jedino ima budućnost – poručio je biskup Mrzljak okupljenoj djeci i roditeljima

U prepunoj dvorani Biskup-
skog ordinarijata Caritas Va-
raždinske biskupije održao je 
tradicionalan susret s roditelji-
ma petero ili više djece, kojima 
su na kraju podijeljeni obitelj-
ski paketi. Skupu je nazočilo 
stotinjak obitelji, od njih 160, 
koje Biskupijski Caritas ima u 
evidenciji. Okupljene je u ime 
organizatora pozdravio pred-

sjednik Biskupijskog Caritasa 
mons. Ivan Godina.

- Proslavili smo blagdan Bo-
žića i ušli u Novu godinu. Božić 
je blagdan obitelji, a Isus, kao 
čovjek i Bog, rođen je u obi-
telji. Zato Božić ne traje samo 

onaj dan kada slavimo Isusovo 
rođenje, nego ostaje trajno u 
našim obiteljima. Trebamo za-
hvalno gledati u prošlost i hra-
bro u budućnost koja je pred 
nama. Moramo biti svjesni 
toga da naš život, koliko god se 
mi trudili, nije samo plod naših 
nastojanja. On je i Božji dar, te 
dar jednih drugima – istaknuo 
je mons. Godina.

Biskup Mrzljak u svojoj je pri-
godnoj pastirskoj riječi svima 
zaželio blagoslovljene blagdane 

i godinu koja je pred njima. Na-
glasio je značaj ovog susreta obi-
telji za mjesnu Crkvu i društvo.

- Ovaj naš susret nije toliko 
značajan radi dijeljenja mate-
rijalnih dobara, već je njegova 
bit u zajedništvu i druženju vi-
šečlanih obitelji. Naime, svake 
godine konstatiramo da je u 
SZ Hrvatskoj sve manje sta-
novnika. No, raduje činjenica 
da je sve više obitelji poput va-
ših, koje se ne boje života. Vi ne 
plivate u izobilju, ali zato imate 

bogatstvo koje drugi nemaju, a 
to je bogatstvo ljubavi i života. 
Jedino to bogatstvo ima bu-
dućnost, dok ono materijalno 
može vrlo lako propasti – upo-
zorio je biskup Mrzljak nagla-
sivši da ljubav uvijek pobjeđuje, 
čak i loše demografske slike, pa 
i brojne životne prepreke.

Stoga, naglasio je biskup, Cr-
kva u posljednje vrijeme s pra-
vom upozorava, da se u odgoju 
djece i mladih treba poštovati 
volja njihovih roditelja.

U duhu Isusove ljubavi, odgajajte svoje mlade u dobre građane ovog društva, poručio je biskup roditeljima
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O nakaradnom zdrastvenom odgoju okupljenima je govorio prof. Ilčić

obitelji, prema 
evidenciji 
Caritasa, u 
Varaždinskoj 
biskupiji ima 
petero ili više 
djece

160

Naš život, koliko 
god se mi trudili, 
nije samo plod 
naših nastojanja, 
već je i Božji dar

CARITAS  Održan tradicionalan susret s višečlanim obiteljima 

Piše: Josip Novak
josip.novak@eVarazdin.hr

SEMINAR U Domu sv. Anđele predavanja po metodi dr. Johna C. Maxwella 

U Duhovnom centru Dom sv. An-
đele (v.Lisinskog bb) u Varaždinu 
u subotu 12. siječnja bit će odr-
žan cjelodnevni seminar Uvod u 
kršćansko vodstvo. Predavanja 
počinju u 9 sati, a održat će ih vlč. 
Domagoj Matošević mr. teologije, 
rektor Međubiskupijskog sjeme-
ništa u Zagrebu i mr.sc. Teodora 
Živković. Inače, Domagoj Matoše-
vić i Teodora Živković rade po me-
todi EQUIP čiji je inicijator svjetski 
poznati lider i vjernik dr. John C. 

Maxwell. Projekt ima naziv Mandat 
milijun lidera, a EGUIP škola traje 
dvije godine. Po završetku prve 
godine mogu se davati seminari 
i prenositi znanja prvih modula. 
Osim EQUIP modula, na seminaru 
u Varaždinu bit će korišteni razni 
materijali i snimke s konferencija 
GLS - Global Leadership Summit. 
Cijena seminara za zaposlene je 
200 kuna, a za studnte iznosi 100 
kn. Prijave se primaju na mail krs-
cansko.vodstvo@gmail.com (jn)

Doznajte sve o kršćanskom vodstvu 


