
MISNE NAKANE TIJEKOM TJEDNA od 19. do 25. 

listopada 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISNE NAKANE TIJEKOM TJEDNA 

od 11. do 17. studenoga 2019. 

11. XI. 

Ponedjeljak 

12. XI. 

Utorak 

Sv. Martin, 

biskup 

Renato, 

Emilijan 

13. XI. 

Srijeda 
Stanislav, 

Dobroslav 

14. XI. 

Četvrtak 

15. XI. 

Petak 

16. XI.  
Subota 

17. XI. 

Nedjelja 

Nikola Tavelić 

Albert Veliki 

Margareta, 
Gertruda 

33. NEDJELJA 

KROZ GODINU 

  7:00 - + Ana Sambol 

18:00 - + Mihajlo Mitrović, god. 
 
 18:00 - + Ivan Kosmač, god. 

 18:00 - + Ljubica Novak, god., 
               za nerođene i za duše u čistilištu 
 

  9:00 - + Dragica i Ljudevit Gašparić i  
                Pava Koleski 
11:00 - ŽUPNA SVETA MISA 

18:00 - + Alojzija Brlečić, god. i  
             + iz obit. Brlečić 

BISKUPIJA VARAŽDINSKA - ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA KOPRIVNICA 

Odgovara: župa Svetog Nikole biskupa Koprivnica 

Ðure Estera 2, Tel. 048/ 621-174, e-mail: zu.sv.nikola@kc.t-com.hr 

Internet stranica: www.zupasvnikolakc.hr 

Koprivnica   -   godina XVIII.   -   broj 11.  -  10. studenoga 2019. 

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU 

2 Mak 7, 1-2.9-14; Ps 17, 1.5-6.8b.15; 2 Sol 2, 16 – 3,5; Lk 20, 27-38 

17:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
18:00 - + Josip Kukec, god. 
18:30 - RODITELJSKI ZA KRIZMANIKE I  
             PRVOPRIČESNIKE U CRKVI 

11:00 - GODIŠNJE KLANJANJE U ŽUPI              
              SV. ANTUNA PADOVANSKOG 
18:00 - 1. + Stjepan Kupec, god., Martin 
Strmečki i Katarina Zamlačanec i   
 

 

»Bog nije Bog mrtvih, nego živih!« 
Današnja Božja riječ poticaj nam je i poziv da 

obnovimo svoju vjeru u uskrsnuće mrtvih što se sasvim 
lijepo nastavlja na prošlotjedno ozračje proslava 
svetkovine Svih svetih i Dušnog dana. Vjerujemo li mi 
još u uskrsnuće mrtvih? Ili smo i mi poput Saduceja iz 
današnjeg evanđeoskog odlomka koji ne vjeruju u 
uskrsnuće mrtvih i zato se žele narugati s Isusom 
stavljajući pred njega pomalo smiješan životni primjer. 
No da ne bismo mislili da su oni jedini koji ne vjeruju u 
uskrsnuće mrtvih i da su oni jedini koji se rugaju s 
vjerom u uskrsnuće. Na žalost i danas je mnogo 
modernih Saduceja koji niječu uskrsnuće, koji ne 
vjeruju u vječni život, koji žive ovdje na zemlji kao da 
nikada neće umrijeti. Saduceji, koji tvrde da nema 
uskrsnuća, postavljaju Isusu pitanje o tome komu će o 
uskrsnuću pripasti žena koja je imala sedmoro braće za 
svoje muževe i nijedan od njih nije ostavio potomstvo. 
Možda nam izgleda neobično da su se ljudi u Isusovo 

vrijeme prepirali oko uskrsnuća mrtvih. Međutim, u to 
vrijeme mnogi Isusovi suvremenici nisu vjerovali 
u osobno uskrsnuće. Mogućnost nastavka 
života vidjeli su isključivo u svome potomstvu. 
No Isus im odgovara: “Djeca se ovoga svijeta 
žene i udaju. Ali oni koji se nađu dostojni da 
budu dionici onoga svijeta i uskrsnuća od 
mrtvih, niti će se ženiti niti udavati”. Ali ne zbog 
toga što bi ženidba bila po sebi nešto manje 
vrijedno, nego zato što ženiti se i udavati 
pripada ljudskom životu u prostoru i vremenu, u 
povijesti, ali ne i vječnom životu u kojemu je 
ljudska povijest dosegnula svoj konačni cilj. Isto 
tako, budućem životu ne pripada više ni smrt, jer 

uskrsnuću pripasti žena koja je imala sedmoro braće za svoje muževe i nijedan od 
njih nije ostavio potomstvo. Možda nam izgleda neobično da su se ljudi u Isusovo 
vrijeme prepirali oko uskrsnuća mrtvih. Međutim, u to vrijeme mnogi Isusovi 
suvremenici nisu vjerovali u osobno uskrsnuće. Mogućnost nastavka života vidjeli su 
isključivo u svome potomstvu. No Isus im odgovara: “Djeca se ovoga svijeta žene i 
udaju. Ali oni koji se nađu dostojni da budu dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, 
niti će se ženiti niti udavati”. Ali ne zbog toga što bi ženidba bila po sebi nešto manje 
vrijedno, nego zato što ženiti se i udavati pripada ljudskom životu u prostoru i 
vremenu, u povijesti, ali ne i vječnom životu u kojemu je ljudska povijest dosegnula 
svoj konačni cilj. Isto tako, budućem životu ne pripada više ni smrt, jer je u drugom 
svijetu smrt pobijeđena. Svako euharistijsko slavlje jest slavlje Isusove smrti i 
uskrsnuća. Na njemu je Bog pokazao što može učiniti u svojoj vjernosti životu. Isusovo 
uskrsnuće je Božji odgovor na ljubav koja daruje samu sebe. I svake nedjelje slavimo 
stvarnost uskrsnuća mrtvih koja je već započela i koja nas poziva na uskrisavanje 
prije smrti.      Tomislav Petrić, župnik 

Martin Strmečki i Katarina Zamlačanec i + iz obitelji Posavec i Kupec  
2. + Katarina i Ivan Medenjak, god i obitelj Medenjak i Terezija i Lovro 
Sobočanec 3. na jednu nakanu za duše u čistilištu i za umiruće 4. + Tatjana 
Hlevnjak 5. + Marija Jakupanec 6. + Ljubica i Andrija Treščec 7. na čast Duhu 
Svetomu, Srcu Isusovom i Marijinom, za jedno ozdravljenje, za duše u čistilištu 
i obraćenje djece 8. + roditelji Ana i Ivan Levak 9. +  č.s. Evanđelista Vera Rajić i 
Fanika i Ivan Stariha 10. za žive i + iz obit. Mihac i Matijašić 11. + Matija i Evica 
Beti, Barica Puž i Đurđa Hibner 12. + Anica i Martin Kunštić, god.  i + iz obit. 
Kunštić i Kušt 13. + Anka Prelošnjak, god. 14. + Mirko Matoničkin, god., Agata i 
Petar Matoničkin i Katica i Josip Vrbanić 15. + Krunoslav i Stanko Lončarić, 
Ljubica, Katica i Andro Mađarić i + iz obit. Šafarek 
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PISMO MAGISTRE TEOLOGIJE ... 
 

O B A V I J E S T I 

 Susret ministranata: 
     - subota 10:00 sati. 

 Mješoviti zbor, srijeda poslije sv. mise. 
 Zbor mješovitog uzrasta, subota 11:00 sati. 
 Zbor mladih, subota prema dogovoru. 
 Utorkom poslije sv. mise molitvena zajednica župe Sv. 

Nikole ima svoje molitvene susrete.  
Dođite i molite s nama! 

Pomislili bismo da je budalasto 
otpraviti se na putovanje ne znajući 
kamo idemo. U širem smislu, naše 
hodočašće kroz život uvelike je put u 
nepoznato, putovanje prema odredištu 
koje Bog postavlja za nas. Makabejska 
obitelj o čijem mučeništvu slušamo u 
prvom čitanju zaista je čvrsto vjerovala 
da Bog ima mjesto za njih s onu stranu 
smrti. Izraz vjere u vječni život koju su 
izrazili u trenutku smrti najeksplicitniji je 
u nekršćanskoj židovskoj literaturi. 
Netom nakon što smo proslavili 
svetkovinu Svih svetih i potom se 
spomenuli duša u čistilištu na Dušni 
dan, dakle stavljajući naglasak na ono 
duhovno, dobro je prisjetiti se naše 
vjere u uskrsnuće tijela i učenje Crkve 
o onima koji su otišli prije nas i kako im, 
nadamo se, možemo pomoći. Katolički 
nauk kaže da svi koji su umrli bez da su 
posve okajali svoje grijehe, prolaze 
kroz Čistilište. Također vjerujemo da 
živi moraju moliti za duše u Čistilištu, 
posebno misnim nakanama. Unatoč 
tome što ga neki zamišljaju sličnim 
paklu, samo na nižoj temperaturi, Crkva 
ne naučava ništa specifično o prirodi 
Čistilišta. Sve ideje koje ljudi mogu o 
njemu imati puko su nagađanje. Arški 
župnik, sv. Ivan Maria Vianney kad su 
ga pitali o tome što slijedi poslije života, 
rekao je vrlo jednostavno da o 
sutrašnjici ne zna ništa, osim da će 
Božja ljubav izaći prije sunca. Isus na 
Posljednjoj večeri obećava učenicima 
da u domu njegova Oca ima mnogo 
stanova i da će im pripremiti mjesto 
(usp. Iv 14, 2). Dok nam to ulijeva nadu, 
ne bi nas trebalo učiniti 
samodopadnima jer smo svakodnevno 
izazivani izabrati između dobra i zla, 
ispravnog i pogrešnog, kako bismo 
slijedili Gospodara života. Ako ne 
živimo kako Bog želi, osjećamo 
unutarnju nelagodu. Sv. John Henry 
Newman opisuje Čistilište kao proces 
liječenja koji nas priprema na Božju 
prisutnost. Prikazuje bol u dušama 

samodopadnima jer smo svakodnevno 
izazivani izabrati između dobra i zla, 
ispravnog i pogrešnog, kako bismo 
slijedili Gospodara života. Ako ne živimo 
kako Bog želi, osjećamo unutarnju 
nelagodu. Sv. John Henry Newman 
opisuje Čistilište kao proces liječenja 
koji nas priprema na Božju prisutnost. 
Prikazuje bol u dušama preminulih zbog 
njihove svjesnosti o grijesima koje su 
počinili. No Gospodin liječi te duše i 
uzima nas na nebo. Zato molimo za 
duše u Čistilištu. Isusu u evanđeoskom 
odlomku prilaze saduceji i postavljaju 
mu pitanje u obliku cinične zagonetke. 
Njegovi kritičari preispitivali su 
postojanje života poslije smrti 
nevjerodostojnom pričom o ženi koja je 
nadživjela sedmoricu muževa kako bi 
testirali Isusovu domišljatost i osramotili 
ga. Pretpostavljamo da ćemo u 
vječnome životu biti oslobođeni tjelesnih 
potreba i apetita svog sadašnjeg 
iskustva. Bit ćemo poput djece u Božjoj 
prisutnosti, posve zadovoljni, ne 
trebajući ono što trebamo u ovome 
svijetu. Ljudsko srce osjeća čežnju za 
vječnim životom koji nas čeka poslije 
smrti. Carstvo smrti Shakespeare je 
nazvao: „neka zemlja neotkrivena, kojoj 
nijedan sa granica se putnik ne vraća“ 
(Hamlet, 3. čin). Iako se nitko ne vraća 
da bi nam potvrdio, po Isusu vjerujemo 
da je jednako tako stvarno. Kao što je 
Pavao rekao: „Što oko ne vidje, i uho ne 
ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi 
Bog onima koji ga ljube“ (1 Kor 2, 9). 

(as) 
 

 SUSRET MLADIH: 

 NEDJELJA, 17. 11. 2019., 

nakon večernje Mise, 

ŽUPNA DVORANA 

 VJERONAUK:  

ZA PRVOPRIČESNIKE U SRIJEDU, 13. 11. 2019.  

U 11:00 SATI SVI U CRKVI. 

ZA KRIZMANIKE U SUBOTU, 16. 11. 2019.  

U   9:00 SATI SVI U CRKVI. 

 
RODITELJSKI SASTANAK! 

Četvrtak, 14. 11. 2019., 18:30 sati u crkvi.  

Za roditelje prvopričesnika i krizmanika. 

T. Petrić, župnik 

 
VAŽNA OBAVIJEST! 

 

U ponedjeljak je spomendan sv. Martina biskupa. 

Mnogi će oko toga dana pribjeći bogohulnom običaju u 

kojemu se izruguju kršćanske svetinje. 

Katekizam Katoličke Crkve u br. 2120. piše: Svetogrđe 

jest obeščašćivanje sakramenata i drugih bogoslužnih 

čina, kao i osoba, predmeta i mjesta Bogu posvećenih, ili 

nedostojno postupanje s tim stvarima i činima. Svetogrđe 

je težak grijeh. 

Oni koji su kršćani, znaju što im je činiti. Ili, bolje je reći, 

znaju što im je ne činiti. 


