
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Kosec Ana i Novoselec Ljudevit god. 

UTORAK - 7.30 + Mlakar Stjepan, Kosec Pavlek i Vincek Dragutin 

SRIJEDA - 7.30 + obitelj Labaš i Cikač 

ČETVRTAK - 7.30 + Osredek Štefanija, Antun i Maristela 

PRVI PETAK - sv. Josip, radnik - 19.00 + Vugrinec Florijan i Agata 

SUBOTA -19.00 - skupna sv. misa - popis na oglasnoj ploči! 

 NEDJELJA  - 4. VAZMENA NEDJELJA - DOBRI PASTIR 

   7.30 + župna 

   9.30 + Mišak Jelka god. i Stjepan 

11.00  + Marčec Augustin 

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

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor i zbor mladih - subota u 18:30 
         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 
          Susret ministranata - subota u 11:00 

SVIBANJ - MJESEC BLAŽENE DJEVICE MARIJE 

U petak, 1.5., započinje svibanj. To je, uz listopad mjesec posvećen blaženoj 
Djevici Mariji. U tom mjesecu narod više hrli u crkvu, započinju hodočašća u 
poznatim Marijanskim svetištima. Svakoga dana od ponedjeljka do subote 
navečer održavaju se svibanjske pobožnosti; od 18:25 moli se krunica i 
litanije, a u 19:00 slavi se euharistija. Pozivamo vas da dođete na večernju 
molitvu i euharistiju u crkvu. I tom molitvom po Njoj, blaženoj Djevici 
Mariji prispijemo Njezinom Sinu - Isusu Kristu. 

ŽUPNI CARITAS – sastanak svih članova u ponedjeljak u 19 sati 
Zamoljeni smo od ravnatelja caritasa Vž biskupije g. Šole da sudjelujemo u 
prikupljanju samo tjestenine i riže koje su im trenutno najviše potrebne. 
Možete ih donijeti u sakristiju nakon svake svete mise. 

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

 

 

3. VAZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 22 26. travnja 2009. 

1. čitanje: 
Dj 3, 13-19 

Psalam: 
Ps 4, 2-9 

2. čitanje: 
1 Iv 2, 1-5 

Evanđelje: 
Lk 24, 35-48 

Pomisliše da vide duha 

Gospodine, nismo li i mi često zbunjeni i 
preplašeni? Zovemo te, čekamo te, molimo te, 

primamo te u pričesti, a ipak nam sumnje 
obuzimaju srce. Dolaziš nam, a nama se čini da 
je to samo naša želja, pobožan osjećaj i vapaj 
srca. Čak i jedni drugima tumačimo da si ti 
sigurno tu nazočan, a vladamo se kao da te 

nema. Učenicima pokazuješ, Isuse, da nisi duh, 
da nisi nestvaran, da si zbilja, da si osoba. 

Možda i mi danas činjenicu tvoga uskrsnuća 
pokušavamo prenijeti na neku drugu razinu, 

daleko od onoga  što u našem načinu mišljenja 
zovemo jedinim zbiljskim životom. Isuse, 

daruj nam čvrstu vjeru i spremnost da 
svjedočimo za te kao za živog Gospodina 

Isusa. Otvori danas i naše pameti, naša srca da 
razumijemo poruku tvoje muke i smrti sve do 

uskrsnuća, ali jednako tako da razumijemo svoj 
život i umiranje te nadu novog  

i istinitog života. Amen! 
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KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

 I današnja nedjeljna čitanja govore nam o Isusovim ukazanjima nakon 
uskrsnuća. U današnjem evanđelju slušamo kako Isus uvjerava svoje učenike 
da je On uistinu pred njihovim očima, da je živ, da je uskrsnuo! Sjeda s njima 
za stol i jede. Tumači im kako i u Pismima piše da je morao umrijeti kako bi 
spasio sve ljude. Naređuje svojim učenicima da u njegovo ime upućuju poziv 
na obraćenje svakom čovjeku. 

 Sličnu poruku upućuje nam i današnji odlomak iz Djela apostolskih. 
Apostol Petar ponavlja što je čuo od Gospodina – Isus je morao trpjeti, 
umrijeti i zatim uskrsnuti. Njegova smrt i uskrsnuće svim ljudima osigurava 
oproštenje grijeha, uskrsnuće i vječni život. Zbog toga apostol Petar poziva 
Židove da za vlastito spasenje iskoriste tu činjenicu. On na neki način 
opravdava zločin koji su učinili nad Isusom: „Znam da ste to uradili iz 
neznanja, kao i glavari vaši. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu vaši 
grijesi!“  

 I svi smo mi slabi i opterećeni brojnim grijesima. Možda mislimo da 
zbog toga nismo dostojni Isusove blizine. Zbog svoje grešnosti sve smo više 
potrebni Njegove blizine, sve ga više trebamo! Sveti Ivan apostol nas u 
današnjoj svojoj poslanici potiče da ne griješimo, ali ako i sagriješimo neka 
ne očajavamo jer imamo zagovornika kod Oca – Isusa Krista. On je za naše 
grijehe umro i uskrsnuo. On je naše krivnje natovario na svoja ramena i ponio 
ih na križ kako bi ih tamo uništio. 

 Ta spoznaja da nam Bog oprašta svaki grijeh ne bi nas smjela 
ohrabrivati u činjenju novih grijeha, nego naprotiv, trebala bi nam biti poticaj 
da se svim silama čuvamo grijeha, da se borimo protiv svakoga zla koje nas 
želi zarobiti. Bog hoće naše spasenje, a ne našu propast. Za naše je spasenje 
platio previsoku cijenu. I zato nas on vodi kroz naš život – naravno ako mu se 
mi želimo predati. Njemu su znane sve naše slabosti i ograničenosti i zato je 
strpljiv i milosrdan. Uvijek ima smisla kajati se i vraćati se na pravi put. 
Nikad se ne smijemo predati, ne smijemo očajavati. To su nam poruke prve 
Crkve, to su poruke Petra i Ivana iz današnjih misnih čitanja. I baš zato što 
Bog ima toliko uviđavnosti s nama samima, nastojmo i mi razumijevati svoje 
bližnje, njihove slabosti, njihove pogreške. Ne budimo suci drugima i ne 
osuđujmo druge. Uvijek i u svakoj prilici opraštajmo jedni drugima. Budemo 
li tako činili, i vlastite će nam se slabosti okrenuti na dobro. 

Josip Hadrović, župnik                                                             

KUTAK ZA RAZBIBRIGU 
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SVETI JOSIP, RADNIK 

Godine 1955. u crkvenu godinu veliki papa 
Pio XII. uveo je blagdan sv. Josipa radnika. 
Odredio je da se taj blagdan slavi 1. svibnja, na 
dan "koji je svijet rada izabrao kao svoj praznik". 
Godine 1889. tzv. Druga internacionala odlučila je 
da će 1. svibnja slaviti kao svjetski praznik 
radništva. Iste godine papa Leon XIII. izdaje svoju 
encikliku o svetom Josipu Quamquam pluries, te u 
njoj "radnike i sve ljude skromnih životnih prilika 
"upućuje na sv. Josipa" kao uzor i primjer za 
nasljedovanje".  

Sveto pismo Novog zavjeta spominje 
Josipa poimence više od 12 puta, a samo jedanput 
govori o njegovu zanimanju. Ne navodi nam 
također ni jednu jedinu njegovu riječ niti nam što kaže o svršetku njegova 
života. U sv. Josipu imamo trajno nadahnuće kako se odnositi prema obitelji i 
svakidašnjim dužnostima. On je u radu nalazio svoju sreću, radio je s voljom, 
radošću i zadovoljstvom jer je bio svjestan da tako provodi volju Božju. 
Radom je oplemenio svoju dušu i srce. Na taj način stjecao je zasluge za nebo 
i dokazivao svoju ljubav prema Mariji i Isusu. Uvođenjem blagdana sv. 
Josipa radnika Crkva želi upozoriti na onu božansku odrednicu koja 
kršćanskog radnika najviše uzdiže i usavršuje. On radeći "pridonosi 
povijesnom ostvarenju Božje zamisli". 

Pojmobi iz kršćanstva 
u 8 smjerova 

U osmosmjerci pronađite 12 
pojmova. Preostala slova poruka je 
Uskrsa. Riječi koje tražite: USKRS, 
BOŽIĆ, DUHOVI, SVI SVETI, 
TIJELOVO, SPASOVO, ADVENT, 
SALOMA, IVAN, ISUS, SIN, RIM. 
Rješenje osmosmjerke je: 

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _, ALELUJA ! 
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