
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + ob. Viktora Mlakar 

UTORAK - 7.30 + Špiranec Stjepan i obitelj 

SRIJEDA - Blagovijest - Navještenje Gospodinovo 

- 7.30 + Novosel Ivan i Terezija 

- 18.00 + na nakanu 

ČETVRTAK - 7.30 + Mikulić Elizabeta i Franjo god. 

PETAK - 7.30 + ob. Stjepana Sambolec, Mišak Maks i Dragica 

 19.00 - Pobožnost križnog puta 

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

NEDJELJA  - 5. KORIZMENA NEDJELJA 

   7.30 + župna 

   9.30 + Vugrinec Helena i Stjepan 

11.00  + Magić Stjepan god. 

 16.00 - Pobožnost križnog puta 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Zbor mladih, proba - subota u 18:30 
         Ministrantski susret - subota u 17:00 
         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 

ŽUPNI VJERONAUK: Župnog vjeronauka neće biti zbog korizmenih  
 ispovijedi u susjednim župama! 

 
Premili moj Isuse! 

Prosvijetli me svojom milošću 
da spoznam kolika je vrijednost tvojega križa. 

Daj mi milost da križ, od tebe meni poslani, zagrlim 
i nosim drage volje dokle god ti hoćeš, amen! 

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

4. KORIZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 17 22. ožujka 2009. 

1. čitanje: 
2 Ljet 36, 14-22 

Psalam: 
Ps 137, 1-6 

2. čitanje: 
Ef 2, 4 - 10 

Evanđelje: 
Iv 3, 14 - 21 

Ljubav Božja nikad ne prestaje 

Hvala ti, Gospodine, za objavu Očeve ljubavi! 
Divno je osjetiti i čuti: Bog je tako ljubio svijet, 

Bog je tako ljubio mene, Bog je tako ljubio ljude – 
da je Sina svoga dao!                                     

Oprosti za sve trenutke u kojima je čovjek u napasti 
pomisliti da si ga zaboravio, da ga ne voliš. Ne 

dopusti da ikada u raznim kušnjama i poteškoćama 
života zaboravimo da si ti sama ljubav. I kada mi 
ne možeš pomoći, i kad mi se čini da ne mariš za 
mene, i kada te ne vidim, želim vjerovati da me 

ljubiš i da mi nikad nećeš uskratiti svoju ljubav. Ti 
si, Isuse, svjetlo! Došao si na svijet da ga istrgneš 

iz mraka, iz neznanja, iz zablude, iz grijeha. Došao 
si da nas obasjaš svjetlom kako bi nada našla put 
do našega srca, do naših obitelji, do naših misli i 
osjećaja. Po sakramentu krštenja pališ u našim 
srcima svjetlo koje više neće ugasnuti. Svijeća 

zapaljena na tvojoj uskrsnoj svijeći osvaja tamu 
našega srca. Preporučamo ti, Isuse, sve one odrasle 

osobe koje će o vazmenim blagdanima primiti 
sakramente kršćanske inicijacije, kao i sve one 
koji u uskrsnoj noći žele obnoviti svoja krsna 
obećanja. Neka prime tvoje svjetlo vjere, neka 

prime tebe kao svjetlo života! Amen! 
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KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

„Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da 
nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni!“ To su 
Isusove riječi koje slušamo u današnjem evanđelju, a upućene su Nikodemu – 
farizeju koji je u Isusu sve više prepoznavao obećanog Mesiju.  

Bog je uistinu došao među nas, uzeo je naše smrtno tijelo. Okusio je 
gorčinu i teškoću života pa i samu smrt i to na najokrutniji način, samo da bi 
nam svima dokazao svoju beskrajnu i nesebičnu ljubav! 

 A što je zauzvrat dobio od nas ljudi? Nije dobio ništa drugo osim 
tvrdog drvenog križa! Ali smo mi zato dobili sve – dobili smo priliku i 
mogućnost doći u zajedništvo Božje ljubavi na nebu. Možemo li na tu 
neizmjernu Božju ljubav prema nama ikako uzvratiti? Sigurno da možemo! 
Jedini ispravni odgovor na tu neshvatljivu Božju ljubav je naša vjera – vjera u 
Boga, vjera u Bogočovjeka Isusa Krista. Svaki čovjek osobno prema njemu 
mora zauzeti svoj stav: ili ga prihvatiti i time si osigurati vječni život na nebu, 
ili ga odbiti i osuditi sama sebe na život bez njega, na život u carstvu tame – a 
svi mi znamo što to znači. 

 Zapitajmo se stoga danas kako mi odgovaramo na tu Božju ljubav 
prema nama? Svojom vjerom, svojim prihvaćanjem Boga, ili naprotiv, svojim 
odbijanjem Boga, teškim grijehom? Nije toliko zlo u tome što griješimo, jer 
svi smo mi po svojoj naravi slabi i grešni. Veće je zlo u tome što odbijamo 
Božje milosrđe; što odbijamo Božju ponudu da nam oprosti grijehe i da nam 
pomogne! 

 Korizma je vrijeme kada se na poseban način želimo izmiriti s Bogom 
u sakramentu ispovijedi. Ako to već nismo učinili, još nije kasno. Iskoristimo 
tu mogućnost i priliku – pomirimo se s Bogom i braćom ljudima. Pokajmo se 
za sve svoje grijehe i uvrede što smo ih nanijeli Bogu i bratu čovjeku! Jedino 
na taj način moći ćemo radosno proslaviti Uskrs, jedino na taj način ćemo na 
Božju ljubav uzvratiti svojom ljubavlju! 

 A koliko još ljudi odbija tu Božju ljubav? Koliko još ljudi na tu Božju 
ljubav uzvraća zlom i mržnjom? Nevjerojatno je koliko čovjek može biti zao 
i pokvaren! Zašto je čovjek takav? Zašto mnogi ljudi umjesto svjetla odabiru 
tamu? Umjesto ljubavi i dobrote izabiru mržnju i zlo! To je rezultat slobode 
koju nam je Bog dao. Svi mi možemo birati između svjetla i tame, između 
dobra i zla! A što ćemo mi izabrati? O tome ovisi naša vječnost! 

                                                                                       Josip Hadrović, župnik 

KUTAK ZA RAZBIBRIGU 

1.   1. grad u kojem su židovi bili robovi

2.   2. mjesto zvano Lubanjsko ili ...

3.   3. česta bolest u Isusovo doba 

4.   4. prevara u braku

5.   5. sv. Josip, bio je Marijin...

6.   6. navijestio Mariji rođenje Isusovo

7.   7. brdo, Mojsije prima 10 zapovijedi

  
Blagovijest, 25. ožujka 

25. ožujka je svetkovina koja ima dva imena, 
popularnije - Blagovijest i potpunije - Navještenje 
Gospodinovo. To je blagdan koji slavi cijela Crkva. 
Sadržaj mu je evanđeoski događaj, kad Božji glasnik, 
anđeo Gabrijel, naviješta Mariji odabranje da bude 
Majka Isusa, Sina Božjega. To je čas utjelovljenja, 
začeća Isusova pod srcem Marijinim.  

Blagdan je devet mjeseci prije Isusova 
rođenja, Božića. Sadržaj blagdana posebno je utkan u 
redovitu kršćansku molitvenu praksu: vjernici ga 
spominju tri puta dnevno, kad na glas zvona - ujutro, u 

podne i navečer - izriču molitvu, koja se, prema početnim riječima, zove "Anđeo 
Gospodnji". Moli se zasebno ili zajednički u obiteljima, a nedjeljom i blagdanom u 
crkvi, nakon podnevne i večernje mise. To je razlog da se sa svih crkvenih zvonika 
tri puta dnevno oglasi zvono koje vjernike podsjeća i poziva na molitvu.  

Blagovijest dolazi baš u vrijeme korizme i sama ta činjenica ima duboko 
značenje: ona znači radost zbog začeća djeteta, ali znači i žalost zbog muke koja ga 
čeka, no opet, znači radost zbog Uskrsnuća kojim je to dijete kasnije pobijedilo smrt 
i kojim je nas sve spasilo. 

Blagovijest je i Marijin blagdan. "Zdravo milosti puna!" odzvanjalo je u 
skromnoj galilejskoj kućici, i od te milosti i mi sami primismo preobilno Marijinim 
prihvaćanjem Božje volje u vjeri. I mi smo prihvaćanjem Krista, prihvaćanjem vjere 
milošću napunjeni, jer je milost ono što nam je ponuđeno. I mi se, zajedno sa 
Marijom možemo zvati blaženima, jer i nama "velika djela učini Svesilni!" kako 
pjeva Marija, a za njom i svi kršćani vjekovima do danas. Blaženi smo jer Bog dade 
svog Sina baš za nas - baš za mene i za tebe. Bog prvo ljubi tebe i mene, pa nas onda 
ljubi sve zajedno. Tko ima srca odbiti toliku i takvu ljubav? 
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