
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Sačić Petar 

UTORAK - 7.30 + Hren Petar i Ivan 

SRIJEDA -kapelica - ROĐENJE IVANA KRSTITELJA 

- 7.30 + Vugrinec Ivan i obitelj i Stjepan Koren 

ČETVRTAK - 7.30 + Špiranec Stjepan i obitelj 

PETAK - 7.30 + Mikulić Ivan, Terezija i Vladimir 

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

 NEDJELJA  - 13. NEDJELJA KROZ GODINU 

   7.30 + župna 

   9.30 + Skupnjak Branko 

 11.00 + Videc Ivan 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor i zbor mladih - subota u 19:30  

         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 

          Susret ministranata - subota u 9:00 

jj 
Gospodine, 

ojačaj u nama vjeru 
kojom je sveti Ivan 
iskreno svjedočio  

za Krista. 
Njegovim zagovorom 

podaj da dostojno živimo 
Kristovo evanđelje 

i surađujemo na širenju 
evanđeoske vjere! 

 

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

12. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 30 21. lipnja 2009. 

Tko li je ovaj? 

Isuse, tako nas često zahvaća nemir i oluja. 
Danas otkrivamo da su i Tvoji učenici često 

bili nemirni i bojažljivi. A tako su Ti bili 
blizu, gledali Te, osjećali Te i slijedili. 

Isuse, do Tebe kao da nije mogla doprijeti 
oluja. Valovi Te nisu mogli omesti u miru  

što si ga tada uživao. 

Ti si miran. U Tebi je sigurnost.  
Potpuno si predan. Tebi je stalo do nas.  

Ti itekako mariš za nas i Tebi je najviše od 
svih stalo da se spasimo.  

Isuse, htio bih da to nikada ne zaboravim. 

 Oluja će uvijek biti; povećavat će se 
neprilike, ali Ti ostaješ isti, uvijek prisutan.  

Ti si i danas u lađici svoje Crkve, Ti si i danas 
u tijeku ovog vremena duboko prisutan i 

ukorijenjen u našu sudbinu.  
Na Tebe smijemo uvijek računati.  

Dođi, Učitelju, i jednostavno budi uz nas. 

 

1. čitanje: 
Job 38, 1. 8-11 

Psalam: 
Ps 107, 23-30 

2. čitanje: 
2 Kor 5, 14-17 

Evanđelje: 
Mk 5, 35-41 
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 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre!      

 Nakon čuda stišavanja oluje na moru učenici su se pitali: „Tko li je 
ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju!“ Isusovi učenici su već puno toga 
vidjeli i čuli od Isusa. No, svakako ih se najviše dojmila situacija kad je 
njihov život bio u pitanju i kad ih Isus spašava.  

 I svi bi se mi trebali zapitati – tko je za mene Isus Krist? Odgovor na 
to pitanje čini se u prvi mah tako jednostavnim, dohvatljivim, a opet svaki 
pokušaj da ga konačno zaokružimo pretvara se u pijesak koji nam izmiče iz 
šake, između prstiju! 

 Premda se činilo da pitanje: „Tko je Isus?“, sve manje pobuđuje 
pažnju ljudi, pokazuje se da to nije tako. Danas se ljudi, više nego ikada 
zanimaju za Isusa. On fascinira ne samo umjetnike, pisce, redatelje filmova, 
nego i mnoštvo onih koje zovemo „malim – običnim ljudima“! Mnogi mu se 
pokušavaju približiti na razne načine, pokušavaju razumjeti i shvatiti tko je 
bio, kako je živio i što je činio!  

 Isus je s apostolima plovio po moru. Zar i naš život nije nešto slično 
tome? Zar i naš život nije plovidba po nesigurnom moru prema obali 
vječnosti? I na našem moru života od vremena do vremena nastaju velike 
oluje! Ima takvih oluja u kojima se čovjeku čini da više nema izlaza, da je sve 
gotovo. Može to biti teška i neizlječiva bolest – spoznaja da se život 
približava svome kraju. Može to biti tragični gubitak voljene osobe – 
iznenadna smrt u obitelji. Velika životna oluja može biti i bračni neuspjeh – 
spoznaja da nas bračni drug napušta.  Isto tako može to biti i velika 
ekonomska kriza – veliki financijski dug koji nemamo odakle vratiti!  

             Sve su to životne oluje koje ugrožavaju naš život. I sve te izvanjske 
krize mogu prouzročiti i velike unutarnje – duševne bure, koje su često puta 
još i teže od ovih vanjskih. Sve to može čovjeka uzdrmati u njegovoj biti i on 
može izgubiti kompas, pravi smjer, može povući katastrofalne poteze, može 
daći ruku i na svoj život! 

 Mi kao vjernici znamo i čvrsto vjerujemo da je na našoj lađi života 
uvijek prisutan Bog – on upravlja tom našom lađom. Radi toga mi se 
nemamo čega bojati. Naša lađa unatoč svih bura i oluja sigurno plovi prema 
vječnosti! Naš je zadatak da učinimo sve kako ne bi Boga istjerali iz naše 
lađe, kako ne bi ostali sami. Učinimo sve da Isus uvijek bude u našoj sredini i 
tada ćemo sigurno sretno stići u luku vječnoga spasenja!   
                                           Josip Hadrović, župnik 

 KUTAK ZA RAZBIBRIGU 

OSMOSMJERKA 

U ovom broju ima nešto veću 
osmosmjerku. Potražite ove 
pojmove: KRŠĆANI, ISUS, 
KATEDRALA, INRI, KRIST, 
SPASITELJ, GRIJEH, JOSIP, 
GOSPA, NOA, BOG, PUK, SIN, 
MOLITVA, SMRT, MUKA,  
KRV, UČENICI, DAR, 
PATNJA. 

Rješenje: _ _ _ _ _ _ 

 
 

Rođenje Ivana Krstitelja - 24. lipnja 

U Crkvi slavimo 3 blagdana rođenja: Božić - 
rođenje Isusovo, Mala Gospa - rođenje blažene 
Djevice Marije i Rođenje Ivana Krstitelja. Događaj  
Ivanova rođenja opisao je evanđelist Luka u 
prvom poglavlju svog evanđelja. Naime, anđeo je 
navijestio Zahariji da će njegova žena Elizabeta, 
iako je već stara i nerotkinja, začeti i roditi sina. 
Zaharija nije povjerovao te mu je oduzeta sposobnost govora. Nakon 9 
mjeseci Elizabeta rodi sina te je trebao dobiti ime Zaharija po svom ocu. No, 
Zahariji su dali pločicu i napisao je: „Ivan mu je ime!“ te su mu se umah 
otvorila usta. Ivan je do svoje mladosti živio s roditeljima, a zatim otišao u 
pustinju da se pripremi za propovijedanje. On je posljednji prorok Starog 
zavjeta i preteča Isusa Krista. U pustinji je pripravljao put Isusu Kristu, 
pozivao je ljude na obraćenje i najavljivao dolazak novog Božjeg kraljevstva. 
Dobio je nadimak Krstitelj jer je krstio ljude na rijeci Jordan gdje je i 
propovijedao. U katoličkom kalendaru postoji još jedan blagdan posvećem 
sv. Ivanu Krstitelju. To je Mučeništvo Ivana Krstitelja - 29. kolovoza. Na taj 
blagdan spominjemo se njegove smrti. Po naredbi kralja Heroda i želji 
njegove žene Herodijade odrubljena mu je glava. Posvećena mu jedna od 
najvećih crkava u svijetu, a to je Bazilika sv. Ivana Lateranskog u Rimu. 
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