
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
23.5. PONEDJELJAK – 19:00 sati: + Marjanović Kruno god. i Živko 
24.5. UTORAK – 19:00 sati: + Dubovečak Blaž god. i Ivan, ob. Vincek i Dubovečak     
25.5. SRIJEDA – 19:00 sati: + Tuđan Štefanija god., Bartol i Ana 

26.5. ČETVRTAK – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO; SVETKOVINA 
                               – 7:30 sati: + Žmuk Josip god., Slavica i Kosec Pavao 
                               – 19:00 sati: + Hrman Ivan i Jelica 
27.5. PETAK  – 19:00 sati: + Novosel Franjo god. i Dražen 
28.5. SUBOTA – 9:00 sati: ispovijed prvopričesnika, roditelja i članova obitelji 
                                – 16:30 sati: vjenčanje: Luka Barila i Simona Tomiša; krštenje: Liam Barila 
                          – 19:00 sati: skupna sveta misa: + Tomo i Zlata Hokman; + Jagačić Josip; 
+ Tuđan Mladen god., Herak Slavica i Mirko; + Žmuk Večeslav i Anka; + Stjepan Grozdek i rod., 
za ozdravljenje; + ob. Pozder Franje i Grge; + Kosec Dragutin god. i Ana, rod. Novoselec; + 
Jagačić Mijo, rod. i braća; + Jagačić Petar, Kosec Milka god. i Ćiril; + za ozdravljenje bolesnih; za 
duše u čistilištu; + Đuras Stjepan i ob. Vugrinec Đuro, Anđela i Uršula; + Višnjić Stjepan i 
Vjekoslav, Korpar Ruža; + Gavrić Zvonimir; + Oršuš Zlata i rod. Oršuš; + Novosel Dražen god., 
Stanko i Branimir; + Vjekoslav Mišak god., Franjo i Milka; + Pavičić Ivo god. i roditelji; + Mihalić 
Marija god., Cafuk Snježana i Stjepan, Tuđan Verica; + Vugrinec Tomo i Terezija i obitelj 

29.5.   7. USKRSNA NEDJELJA – SLAVLJE PRVE PRIČESTI U NAŠOJ ŽUPI 
                – 7:30 sati: + župna dveta misa 
               – 9:30 sati: + Mikulić Mirjana god., Stjepan i Marija 
                  – 11:00 sati: SLAVLJE PRVE PRIČESTI U NAŠOJ ŽUPI  

                                  + Ivica Mišak i ob. Mišak Stjepana; + Mišak Ivica i Josip 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponedjeljak, 30.5. – sveta misa će biti ujutro u 7:00 sati! 
              – u 7:30 sati: polazak župnog zbora i župnih suradnika na hodočašće u Krašić                              

   
 

 

          TISAK: župni listić, Glas Koncila 

  svaki dan od ponedjeljka do subote u 18:25 sati: svibanjska pobožnost.  

 na svibanjske pobožnosti pozivamo i naše ovogodišnje krizmanike: poslije 
mise mogu si podići fotografije slavlja sv. potvrde. 

 proba župnog zbora: srijeda u 20:00 sati. 

 pozivamo djecu i mlade da se uključe u pjevanje na svetoj misi u 11:00 sati. Redovita 
proba je nedjeljom u 10:30 sati u vjeronaučnoj dvorani. 

 i dalje se možete zapisivati za hodočašće bolesnika na Mariju Bistricu (subota, 11. 
lipnja; cijena: 60 kn). Prijavite se izravno gđi. Dragici Buhinjak. 
 
 

 

ŽUPNA KATEHEZA 
  - prvopričesnici: po dogovoru s vjeroučiteljicom. 

- vjeroučenici 6.a i 6.b raz.: predmole svibanjsku pobožnost u utorak u 18:25 sati. 
- vjeroučenici 7.a i 7.b raz.: predmole svibanjsku pobožnost u srijedu u 18:25 sati. 

 

 
 
 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš; žpk.; mob: 098 9678 518; 
svibanj, 2022.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 

e-mail: zupa-trnovec@biskupija-varazdinska.hr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snaga molitve uistinu je ogromna. 

— Sv. Terezija od Djeteta Isusa (1873. – 1897.) 
 
 
 

 VI. VAZMENA NEDJELJA 
4. NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI 

LUDBREG, 21. – 22. SVIBNJA 2022. 

 

 

22. svibnja 2022. 
 

Godina XIV. Broj 26 (696) 

Prvo čitanje: Dj 15,1-2.22-29 

Psalam: Ps 67,2-3.5.6. i 8 

Drugo čitanje: Otk 21,10.14.22-23 

Evanđelje: Iv 14,23-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
mailto:zupa-trnovec@biskupija-varazdinska.hr


S BOŽJOM RIJEČI KROZ ŽIVOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI 

                      Ludbreg, 21. i 22. svibnja 2022. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon prošlotjednog razmatranja o izlaženju iz starog čovjeka okovanog grijehom u novog 
čovjeka koji živi u slobodi djeteta Božjega, Crkva pred nas stavlja evanđeoski odlomak s 
Posljednje večere u kojem nas Isus upućuje kako živjeti u svjetlu djeteta Božjega. (Iv 14, 23-29) 

 Isus je jasan: „Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ.“ Nema tu prevelike filozofije, 
uvjet za nasljedovanje Isusa je čuvanje njegovih riječi. Ne samo dio njegovih riječi i ne samo 
ono što se nama sviđa, nego sve. Mi često puta padamo u zamku uzimati samo dijelove koji 
nama idu na ruku, a kada Isus govori o odricanju samoga sebe, uzimanju križa i odstranjenju 
onoga što nas navodi na grijeh, to nekako preskočimo. Isus nam je donio Očevu riječ. Riječ 
istoga Oca koji je dao Mojsiju deset zapovijedi na Sinaju, ali kojih se Židovi nisu držali, već 
su tražili rupu u zakonu i tako tražili vlastitu ugodu. I Isus je donio Očevu riječ, jasnu i 
shvatljivu, ali kod koje sad mi, vjernici, tražimo kako izbjeći pojedine retke. Ipak, Isus nam 
ne daje samo svoje riječi pa da se sami trudimo shvaćati ih i vršiti. Isus nam daje obećanje 
Duha Branitelja koji će nam u pamet dozivati sve što je Isus rekao. Apostoli su Duha Svetoga 
primili na dan Pedesetnice, a mi smo ga primili u sakramentu svete Potvrde. Zbog toga smo 
pozvani na poseban se način otvoriti Duhu Svetom da nas vodi i da nam u pamet dozivlje 
sve što nam je Isus govorio.  

 Isus nas dalje tješi: „Mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem!“ U ovo vrijeme nam 
je itekako potreban mir. Pandemija, rat u Ukrajini, različiti skupovi koji idu protiv nas 
vjernika, sve su to dokazi o ne slušanju Isusove poruke. Ali, Isus nama, koji vjerujemo u 
njegovu božansku riječ daje obećanje mira i poticaj da se ne bojimo. Isusov mir nije svjetski 
mir, to nije mir koji se sklapa na određeno. Isusov mir nije mir od svjetskih zbivanja, vidimo 
to od prvih kršćanskih vremena kada su kršćani bili progonjeni, kroz povijest pa do danas, 
nego je to mir duše, onaj mir koji daje snagu proći i kroz smrt, samo kako bi se očuvala 
Kristova riječ u srcu. Tako naša vjera ne postaje samo vjera koja se ispovijeda samo u crkvi, 
nego vjera koja se ispovijeda na svakom mjestu i u svakom vremenu. Na poslu, u školi, u 
obitelji, na svim područjima ljudskoga rada, kršćanin je pozvan svoju vjeru svjedočiti ne 
suobličujući se ovome svijetu. A to može jedino pomoću Isusove riječi i mira te snagom 
Duha Branitelja. 

Evanđelje završava Isusovim navještajem da se vraća k Ocu. I govori to jednim čudnim 
izričajem: „Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu“. Isus zapravo govori 
učenicima da će zbog toga što On odlazi Ocu i nama biti pripravljeno mjesto u Nebeskom 
kraljevstvu u kojem je Bog i svjetlo i Hram kako čitamo u drugom čitanju          (Otk 21, 10-
14.22-23). Isus ih poziva na radost iako više neće biti s njima fizički prisutan. On će s njima 
i s nama biti prisutan duhovno u sakramentima, molitvama i na svakom mjestu kada ćemo 
svjedočiti da smo njegovi. A na nama je da u svakom trenutku života tražimo njega i njegovu 
volju za naš život baš kao što su to činili i apostoli. U prvom čitanju (Dj 15, 1-2.22-29) čitamo 
kako su se apostoli razilazili u mišljenju trebaju li se pogani prvo obrezati, a tek onda krstiti 
ili se ne trebaju obrezati. I kažu nam apostoli u poslanici koju su poslali ostalim zajednicama: 
„Zaključismo Duh Sveti i mi…“; apostoli nisu sami odlučivali, nisu se prepustili ljudskom 
razumu, već su tražili pomoć Duha Svetoga. Poruka je to i nama ove nedjelje uoči svetkovine 
Isusovog uzašašća k Ocu da u svakom svojem nastojanju tražimo prvo pomoć i snagu Duha 
Svetoga kako bismo svaki svoj posao obavljali u svjetlu Kristove riječi.  

Dominik Hrupek 

      4. nacionalni susret hrvatskih katoličkih 
obitelji u Ludbregu 21. i 22. svibnja bit će 
održan pod geslom „Od koljena do koljena 
dobrota je Tvoja (usp. Lk 1, 50)“. Ovo 
geslo nadahnulo je akademskog kipara Iliju 
Skočibušića na izradu logotipa ovog 
nacionalnog susreta kojim dominira lik 
križa.  
    Na logotipu je naznačeno geslo susreta 
„Od koljena do koljena dobrota je Tvoja“, 
riječi Blažene Djevice Marije, kada pjeva 
hvalospjev Veliča (usp. Lk 1, 50). Nasuprot 
geslu naznačeno je mjesto i godina 
održavanja susreta: Ludbreg, 2022. 
  

   Ovaj logo nam može kazati da je put Crkve Kristov put – to je i križni put. 
Obitelj se rađa iz Kristova boka iz kojega teče krv. Susret će biti održan u 
Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu. Na logotipu je naznačena 
kaplja koja teče i koja stvara obitelj, novu obitelj, Kristovu obitelj – Crkvu. 
Ujedno prikazuje otvoreni bok iz kojega teče krv i voda – znak izlijevanja 
Duha Svetoga. 

Molimo za naše obitelji: da u njima obilno rode plodovi Duha Svetoga: 
ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, 
vjernost, blagost, uzdržljivost, čistoća. 

OBAVIJESTI ZA MLADE (i one koji se tako osjećaju!) 

     PETAK, 27. SVIBNJA: 19:30 sati: Franjevački trg, Varaždin – 

Koncert duhovne glazbe „Kod Grgura“ (izvođači: Matej Galić, 

Sestre Halužan, Scifidelity Orchestra, Tihana Vučić, Martina Sabljak, 

vlč. Tihomir Kosec, Antonio Tkalec). Sav novčani prilog ide 

hrvatskom Caritasu: Pomoć za Ukrajinu. 

     UTORAK, 31. SVIBNJA, 20:00 sati: Varaždinska katedrala: 

duhovna obnova, predvodi fra Mate Kolak na temu: Krist chat – 

Najbolji način za dijeliti život. 

 


