
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Smodek Rafael, Bartol i Berta 

UTORAK - 7.30 + ob. Kukolić i Mišak i na jednu nakanu 

SRIJEDA - 7.30 + Čosić Mijo i Delfa, Smolić Ilija i Mare 

ČETVRTAK - 7.30 + Mišak Josip (Varaždinska 84) 

PETAK - 7.30 + Tuđan Ivan god. Jagačić Josip i Anastazija 

 19.00 - Pobožnost križnog puta 

SUBOTA - 18.00 - skupna sv. misa - popis na oglasnoj ploči! 

NEDJELJA  - 2. KORIZMENA NEDJELJA 

   7.30 + župna 

   9.30 + Vugrinec Marija god. Mijo i Slavko 

11.00  + Skupnjak Branko 

 16.00 - Pobožnost križnog puta 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Zbor mladih, proba - subota u 17:30 
         Ministrantski susret - subota u 11:00 
         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 

ŽUPNI VJERONAUK: firmanici u 9:00 
      prvopričesnici u 10:00 

Župna web-stranica: Na internetu možete pregledati našu župnu web 
stranicu. Adresa stranice glasi: http://www.zupa-trnovec.hr 

PUSTINJA - Odmah  padne na pamet - pusto mjesto, bez života. 
Ali negdje u dubini ključa život. 
Pustinja - mjesto samoće i mira. 
Pustinja - mjesto u koje odlazi Isus - u mir i tišinu. 
Pustinja - mjesto gdje odlaze kršćani prih stoljeća da iz nje daju život Crkvi. 
Pustinja - u nama kada misilimo da nema života. 
U svakoj pustinji ima života - dok je nade. 
Za kršćanina nema pustinje - jer u njemu živi Duh. 

Urednici: Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.   
Naklada: 500 komada;   ožujak, 2009.   Široke Ledine 4, Trnovec 
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, tel.: 684-150; 098 249532 

1. KORIZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 14 1. ožujka 2009. 

Đavao je već pobijeđen 

Isuse, ti si svoje djelo otkupljenja učinio.  
Sada je na nama red, da potaknuti,     

ohrabreni i prosvijetljeni tvojim primjerom, 
pobijedimo zlo u našem vlastitu životu.         

Ti si zato i dopustio da ti se đavao,   
utjelovljenje zla, približi i kuša te kako bi 

nam otkrio oružje kojim ga i mi           
možemo pobijediti u našim kušnjama:        

dao si nam dar Duha Svetoga,                      
dar Duha koji je tebe nagnao u pustinju           

i čiju si neodoljivu snagu ćutio u sebi, Isuse, 
kada si se suočio sa Zlim. 

Nauči nas, Isuse, da otkrijemo bogatstvo 
pustinje, da hodočastimo u prostore vlastita 
srca i u njegovoj tišini otkrijemo i čujemo 

tvoj govor. Odagnaj od nas, Isuse, svaki strah.  
Ti si pobijedio i prišli su ti anđeli da ti služe.  

Pošalji i nama svoje anđele da nam služe,    
da nas čuvaju u našim životnim i 

svakodnevnim kolebanjima.                 
Pomozi nam, Isuse, da ti dopustimo              

da ti u nama u svemu budeš pobjednik. 

1. čitanje: 
Post 9, 8-15 

Psalam: 
Ps 25, 4-9 

2. čitanje: 
1 Pt 3, 18-22 

Evanđelje: 
Mk 1, 12-15 
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KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

 Započeli smo korizmeno vrijeme. To je sveto vrijeme; vrijeme 
priprave na proslavu središnjeg otajstva našega otkupljenja: Isusove muke, 
smrti i uskrsnuća. Da bi se što bolje pripremili za ta otajstva Crkva nas poziva 
da malo dublje uronimo u sebe, u svoju dušu – da nastojimo malo dublje 
proživljavati svoju vjeru! 

 Kao i uvijek, trebamo se ugledati u našeg Učitelja Isusa. Danas ga 
susrećemo u pustinji gdje ga je iskušavao đavao. Isus je tu je proveo 40 dana 
u samoći, molitvi, postu i pokori. To je bila priprava za javno djelovanje koje 
će nakon toga uslijediti. Tim svojim boravkom u pustinji Isus je i svima nama 
htio već unaprijed reći što će i od svih nas tražiti –odricanje i žrtvu! On se 
svega odrekao da bi svi mi uvidjeli kako smo grešni i kako se toga grijeha 
moramo osloboditi ozbiljnom promjenom života – dakle obraćenjem i 
pokorom! 

 Već sam puno puta govorio što znači obratiti se! Ponovit ću i sada: to 
znači promijeniti svoj život na bolje; prekinuti s grijehom i okrenuti se 
potpuno k Bogu! Ovo vrijeme korizme je najbolja prilika za to.  

Iz samoće pustinje Isus se vratio među ljude s jednim velikim 
zahtjevom: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i 
vjerujte evanđelju!“ U tim je riječima sadržana bit evanđelja ali i bit ovog 
korizmenog vremena. Što je to korizma? To je vrijeme našeg intenzivnijeg 
susreta s Bogom preko molitve, posta i vršenja djela milosrđa. A kako mnogi 
kršćani zaziru od toga. Na sam spomen molitve i pokore vrte glavom i 
govore: pa meni to nije potrebno; kakva molitva, kakva pokora, kakvo 
odricanje!? Pa ja se pomolim ujutro i navečer, ponekad odem na nedjeljnu 
svetu misu i to je dovoljno! Pa što je meni potrebno više moliti i činiti bilo 
kakvu pokoru!?  

 Mi ne bi smjeli tako razmišljati. Isusov zahtjev je jasan: „Obratite se! 
Budite bolji; promijenite svoj život na bolje; prestanite s dosadašnjim 
grešnim životom; okrenite se k Bogu; budite bolji prema svojim ukućanima; 
djeco, budite bolji prema svojim roditeljima; roditelji, imajte više vremena za 
svoju djecu i posvećujte im više pažnje i ljubavi; muževi, ljubite svoje žene; 
žene, ljubite svoje muževe; opraštajte jedni drugima!“ Da, to sve Isus od nas 
traži i očekuje! To je put obraćenja. Tako živjeti i činiti je daleko važnije i 
vrednije nego se odreći kave ili koje cigarete ili koje čokolade ili kojeg 
kolača!                                                                          Josip Hadrović, župnik   

KUTAK ZA RAZBIBRIGU 
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8.   8. islamski sveti grad

  7. Vječna je ljubav...!

  1. Noa je preživio opći ...

  2. prezime hrvatskog kardinala

  3. glavni grad Italije

  4. kušao je Isusa

  5. peto slovo hrvatske abecede

  6. država poznata po piramidama

  

Duhovitost duhovnih 

O raju i paklu se mnogo razmišljalo u pustinji. Među monasima je 
kolala i ova priča. Pokušajte dokučiti njenu tajnu. 

Neki starac, koji je proživio pokornički i samotnički život na brdu 
Nektos, u vječitom ledu i snijegu, umrije i dođe u raj. Sveti Petar mu pohiti u 
susret s riječima: "Prijatelju, proveo si svet život na zemlji, dobro došao." 
Starac radostan uđe u raj.  

Ali nakon nekoliko dana potuži se on sv. Petru: "O, najveći među 
apostolima, priznajem ti, meni je ovdje hladno." "Ako želiš, brate, odvest ću 
te u čistilište, tamo je sigurno toplije", 
reče mu sv. Petar. I tako bude.  

Ali i u čistilištu starac je nastavio 
cvokotati zubima. Napokon reče sv. 
Petru: "Htio bih poći u pakao, tamo ću se 
sigurno zgrijati." Sv. Petar, poznavajući 
starčevu svetost, pristane i starac siđe u 
pakao.  

Nakon nekoliko dana siđe i sv. 
Petar da vidi nije li sveti pustinjak 
promijenio mišljenje. Čim je otvorio 
vrata, začuo je poznat glas: "Zatvorite 
vrata, molim lijepo, propuh je." 
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