
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. - 19.00 + Tuđan Štefanija god. Bartol, Ana i Marčec Ivanka 

UTORAK - 19.00 + Novosel Franjo 

SRIJEDA -kapelica- 19.00 + Vincek Pavao god. 

ČETVRTAK -  19.00 + Marijanović Marko i Jure 

PETAK  - 19.00 + Hokman Tomo 

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

 NEDJELJA  - DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICE 

   7.30 + župna 

   9.30 + ob. Andrije i Klare Mišak 

 11.00 + roditelji Mišak i Majcen 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor i zbor mladih – petak u 19.30 

         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 

          Susret ministranata - subota u 9:00 

SVETA IVANA ARŠKA      
Sveta Ivana Arška ili Orleanska zaštitnica je Francuske. 
Rodila se 1412. g. u malom mjestu Doremyju u istočnoj 
Francuskoj, u seljačkoj obitelji. Bila je nepismena i 
sretna sve do časa kada je kao trinaestogodišnjakinja 
čula glas Božji, koji ju je pozivao na jednu posebnu i 
vrlo tešku zadaću: da obrani svoju domovinu u borbi 
protiv Engleza u Stogodišnjem ratu. Pulzella, tako su je 
nazvali, stade na čelo vojske da oslobodi grad Orleans, 
te da okruni kraljem Karla VII. iz obitelji Valois. Ivana 
na čelu vojske oslobodi grad Orleans i sve oko njega te 
postiže krunjenje kralja. Usprotivivši se trenutnom miru 
koji je htio kralj, Ivana nastavi borbu, no uhvatiše je  i 
osudiše kao vješticu. Bila je spaljena 30. svibnja 1431. 
g. u Rouenu. 

Urednici: Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.   
svibanj, 2009.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, tel.: 684-150; 098 249532 
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Godina I. broj 26 24. svibnja 2009. 

 
Isuse, pomozi nam... 

Gospodine Isuse, nalazimo se u svijetu.  
Ti si nas u njega stavio i izričito želiš  

da u njemu ostanemo. Kako je to katkada 
teško! Najradije bismo, Gospodine,  
pobjegli iz njega u neki drugi svijet,  

na neko drugo mjesto,  
gdje bismo bili zaštićeni od svih zala.  

Htjeli bismo se negdje sakriti  
da nas svijet ne nađe,  

da nas ne može raniti, povrijediti. 
Isuse, kako si se ti zaštitio od svijeta?  

Kako si to uspio? U svijetu smo, ali nismo od 
ovoga svijeta! Želimo s tobom, Isuse, biti u 
službi novoga svijeta, nove zemlje i novog 

neba. Dao si nam novo srce,  
nov si Duh udahnuo u nas!   

Daj nam snage  
da ne iznevjerimo Tvoja očekivanja,  

nego da u svemu budemo djelatni, ojačani 
Tobom koji si hrana ljudima i svijetu oko nas. 

 

1. čitanje: 
Dj 1, 15-17 

Psalam: 
Ps 103, 1-2,11-20 

2. čitanje: 
1Iv 4, 11-16 

Evanđelje: 
Iv 17, 11-19 
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 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

          Evanđelje današnje nedjelje nastavlja Isusovu tzv. „Velikosvećeničku“ 
molitvu na Posljednjoj večeri. Danas Isus moli za svoje apostole, a preko njih 
i za sve nas. U toj Isusovoj molitvi osjećamo njegovu ljubav za sve svoje, za 
sve nas. Mi nismo prepušteni stihiji života, nismo bespomoćni u ovome 
svijetu. Isus nas predaje i preporuča svome Ocu. Želi da svi osjetimo tu 
ljubav kojom nas Bog Otac ljubi. I uronjeni u tu ljubav, i uvučeni u takvo 
zajedništvo s Ocem moramo se osjećati sigurnima i zaštićenima!  

 No, Isusova molitva ide dalje. Isus želi da svi budu jedno. Želi da to 
jedinstvo bude poput jedinstva Boga Oca i njega! To je njegova najveća 
preporuka i želja: kao što Isus želi da njegovi učenici budu jedno, tako isto 
želi da svi mi – njegovi sadašnji učenici budemo jedinstveni – da budemo 
jedno! A to jedinstvo može se ostvariti samo nasljedovanjem Isusova života. 
On zove svakoga: „Dođi i slijedi me!“ 

 Druga nakana Isusove molitve odnosi se na njegove učenike u svijetu. 
Isus zna da onima koji krenu za njim neće biti lako. Kad govori o svijetu, Isus 
misli na svijet ljudi koji su Bogu okrenuli leđa, koji se ne drže Božjega 
zakona, koji žive po svojim vlastitim hirovima i prohtjevima. To je svijet laži 
i neiskrenosti, svijet sebičnosti i nepoštenja, svijet grubosti i nevjere! 

 Taj i takav svijet protivi se Isusovoj zapovijedi ljubavi – protivi se 
samom Isusu. Zato će njegovim učenicima uvijek biti teško u takovom 
svijetu. I Isusovi će učenici uvijek biti u opasnosti da popuste takvom svijetu, 
da počnu živjeti po diktatu tog svijeta. I svi mi, današnji Isusovi učenici u 
velikoj smo opasnosti jer današnji svijet je do srži pokvaren. Svjedoci smo 
kakve se izopačene vrednote nameću današnjim mladim ljudima. I upravo 
zato Isus za nas moli. On zna u kakovoj opasnosti živimo. On zna kolika nam 
je snaga potrebna da se odupremo tom pokvarenom mentalitetu današnjice, 
svim tim napastima i navalama Zloga. Isus moli da nas Otac očuva, da nam 
daruje svoju milost da ispunimo zadaću koja nam je kao vjernicima 
povjerena. Isus moli za nas da postanemo svjedoci istine u ovom današnjem 
pokvarenom svijetu! 

             Upravo radi toga trebamo moliti svi zajedno,  da unatoč svim ovim 
opasnostima koje na nas vrebaju ostanemo vjerni Bogu, ostanemo vjerni 
svojoj kršćanskoj tradiciji jer samo na taj način možemo postići konačni cilj i 
smisao našeg života -  a to je vječno spasenje! 

 Josip Hadrović, župnik 

 KUTAK ZA RAZBIBRIGU 
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U ovom broju dodatak za najmlađe čitatelje: labirint! 
Pokušaj pronaći put do Isusa. Započni na mjestu gdje je stelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja sam put, istina i život, 

nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni! 

Biblijski likovi 

U novoj osmosmjerci tražimo 
biblijska imena proroka, apostola, 
evanđelista, muževa, žena. Potražite: 
ANA, JUDA, MATEJ, TOMA, 
JEREMIJA, LUKA, JAKOV, RUTA, 
BARTOL, NOA, JONA, ANDRIJA, 
PAVAO, ARON, PETAR, ŠIMUN. 

Rješenje: Svi smo mi Isusovi 

_ _ _ _ _ _ _ . 
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