
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
6.6. PONEDJELJAK – Bl. Djevica Marija; Majka Crkve – Duhovski ponedjeljak 
                                     – 7:30 sati: + Mišak Mijo i roditelji 

7.6. UTORAK – 7:30 sati: + Nenad Magdalenić   

8.6. SRIJEDA – 7:30 sati: sveta misa u kapelici: + Labaš Branko i obitelj 

9.6. ČETVRTAK – 7:30 sati: + Marjanović Ruža god. i roditelji 

10.6. PETAK – 7:30 sati: + Marjanović Ruža god. 

11.6. SUBOTA – 12:30 sati: krštenje: Tereza Lučić 
                               – 15:30 sati: krštenje: 1. Lara Poljak; 2. Teodor Papec  
                         – 19:00 sati: skupna sveta misa: + Pintarić Branko, Marko i Paola; + 
Špiranec Stjepan, Ivan i rod.; + Jerešić Danijel god., Aleksa i Agata; + Mesarić Rok god. i Stanislava 
(ž.); + Skupnjak Josip god., Skupnjak Vjekoslav i rod.; Većerić Milka; + Moravec Antun i sinovi; + 
Hrman Josip i Milka; Novak Drago; + Antun Živko, rod. Živko i Hajec; + Jurak Zora god. i Ivan; 
+ Skupnjak Pavao god.; + Novosel Damir god. i Terezija; + Želježnjak Marijan; + Hrman Stjepan 
god. i roditelji; + Mišak Antun (K. Tomislava); + ob. Labaš Branko i Damir; ob. Skupnjak i Mišak 
Anđela; + Josip Špiranec i Bernarda, Josip Mikulić; + Dragutin Sačić i Štefica god.; + Franjica Magić 
i Dragutin, Zorica i Marijan Vupora; Srnec Ivan; + na čast Gospi; + na nakanu; + Grozdek Stjepan 
i roditelji, za ozdravljenje; + za zdravlje i blagoslov obitelji Marić; + Mihalić Marija, Cafuk Snježana 
i Stjepan, Tuđan Verica i Petar Panić; + Ana i Josip Vušak, Danica i Antun Križanić; + zahvala 
Majci Božjoj; + Barjaktarović Josip i Ivanka, ob. Kučina; + Novosel Paula god.; ob. Novosel 
Bartola; + na nakanu – Gospi; + na čast sv. Anti; + na čast sv. Josipu  

12.6.   PRESVETO TROJSTVO - SVETKOVINA 
                – 7:30 sati: + župna sveta misa 
               – 9:30 sati: + Vincek Slavko god., Katarina, Dubovečak Ivan 
                   – 11:00 sati: + Mišak Franciska i Ivan, Vugrinec Katarina i Većeslav 
   
 

       TISAK: župni listić, Glas Koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina 

 i dalje možete zapisati misne nakane za razdoblje od 1. srpnja – 31. prosinca 2022. 

 proba župnog zbora: u srijedu u 20:00 sati. 

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

 u subotu naša župa hodočasti na Mariju Bistricu – hodočašće bolesnika i starijih. 
Autobus kreće u 6:00 sati ispred župne crkve. 
 
 
 
 
 
 

 u mjesecu svibnju preminuli su naši župljani: + Stjepan Fošnjar, Ludbreška 56; (r. 1959.); + 
Stjepan Vugrinec, Male ledine 2; (r. 1952.); + Marijan Mlakar, R. Boškovića 11; (r. 1936.); 
+ Josip Barjaktarović, Radnička 63; (r. 1947.). Molimo za njih i za sve naše drage pokojne! 

 
Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš; žpk.; mob: 098 9678 518; 

lipanj, 2022.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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Gdje je Krist, tamo je i čednost. 

— Sv. Grgur Nazijanski (329. – 390.) 

 DUHOVI – NEDJELJA 

PEDESETNICE 

 

 

5. lipnja 2022. Godina XIV. Broj 28 (698) 

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11 

Psalam: Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34 

Drugo čitanje: Rim 8, 8-17 

Evanđelje: Iv 14, 15-16.23b-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ŽUPNA KATEHEZA 
- utorak u 14:45 sati: 7.b! razred     Vjeroučenici koji sljedeće godine žele ići na 
- utorak u 15:30 sati: 7.a! razred.         krizmu, obvezni su doći i podići prijavnicu! 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
mailto:info@zupa-trnovec.hr


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETKOVINA DUHOVA – ROĐENDAN CRKVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HODOČAŠĆA… 

Hodočašće na Trsat: subota, 30. srpnja 2022., cijena 150 kn. 

Hodočašće u Međugorje: 26.-28. kolovoza 2022., cijena 450 kn. 
 

PRIJAVITE SE! 

Svetkovina Duhova označava završetak Uskrsnog vremena. Kroz pedeset smo dana 
razmišljali o Kristovom uskrsnuću, a danas nas Crkva poziva na pokret, na aktivnost. Najljepši 
opis onoga što se dogodilo na dan Pedesetnice u Jeruzalemu daju nam Djela apostolska (Dj 2, 
1-11). 

Apostoli se još nalaze u Jeruzalemu, u dvorani Posljednje večere. Isus je uskrsnuo, 
ukazivao im se, ali oni još nemaju hrabrosti izaći iz svoje sigurnosti. Isus im je, prije nego što 
je uzašao na nebo, obećao Duha Svetoga koji će ih „upućivati u svu istinu i dozivati im u pamet 
sve što im je On govorio“ kako čitamo u današnjem evanđelju (Iv 14, 15-16.23b-26). Djela 
apostolska nam govore kako apostoli nisu samo sjedili i čekali, već su molili, zajedno sa ženama 
i Marijom, Majkom Isusovom. Nisu se prepustili očaju jer je njihov Učitelj uzašao i više ga ne 
vide, već mole za dar obećanog Duha. Kada je konačno svanuo dan Pedesetnice, apostoli više 
ne sjede i ne čekaju, nego izlaze iz svoje sigurnosti, izlaze iz svojih strahova i počinju 
propovijedati, svaki na drugom jeziku. U Knjizi Postanka čitamo o Kuli babilonskoj (Post 11, 
1-9) kada je Bog, zbog ljudske oholosti, svima pomiješao jezike i raspršio ih po svoj zemlji. 
Sada Bog opet miješa jezike apostolima, ali ne kako bi ih raspršio, nego kako bi sve narode 
skupio u jedan, u svoju svetu Crkvu.  

Duhovi se nazivaju i rođendanom Crkve. Sveti evanđelist Luka koji je autor i Djela 
apostolskih, na početku svoga evanđelja govori o Isusovom rođenju kada je Djevica Marija 
začela po Duhu Svetom (Lk 1, 26-38). A na početku Djela apostolskih govori i da se Crkva 
rađa silaskom Duha Svetoga. Marija izlazi iz svoje obiteljske kuće nakon navještenja i trči 
Elizabeti objaviti Radosnu vijest (Lk 1, 39-45). Isto tako i apostoli izlaze iz dvorane Posljednje 
večere i počinju objavljivati narodima Evanđelje. Možemo jasno vidjeti da susret s Duhom 
Svetim nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kada On pohodi ljudsko srce, kada prožme čitavoga 
čovjeka, čovjek više ne može ostati na mjestu. Mora izaći iz svojih okvira i sa svima podijeliti 
veličinu Božjih djela. Preduvjet za to je otvorenost srca. I mi smo primili pečat Duha Svetoga 
u sakramentu Potvrde. Zato se danas zapitajmo: Bojimo li se mi naviještati Radosnu vijest 
evanđelja svojim životom? 

Apostoli su primili snagu Duha Svetoga. Ta snaga davala im je polet u naviještanju 
evanđelja, pouzdanje pred narodnim glavarima i neustrašivost u trenucima mučeničke smrti. 
Duh Sveti može od kukavica učiniti neustrašive, čak i od progonitelja može učiniti 
propovjednika kao u primjeru svetog Pavla. On nas i opominje u drugom čitanju iz Poslanice 
Rimljanima (Rim 8, 8-17) da „ne primismo duha robovanja da se opet bojimo, nego primismo 
Duha posinstva u kojem kličemo: „Abba! Oče!“. Na taj nas način sila Duha Svetoga povezuje 
u jedno kada se zajedno obraćamo Bogu kao svojem Ocu. Duh Sveti nas povezuje u jednu 
obitelj, Crkvu, u kojoj je svatko poseban, a opet svi smo isti jer jedan nam je Otac. Također, ta 
obitelj ima i Majku, koja je zajedno s apostolima molila kada su čekali Duha Svetoga i koja je 
sigurno bila u zajedništvu s njima kada je sišao Duh Sveti. Tu obitelj potrebno je izgrađivati. A 
najbolje se to radi primjerom života. Jer kada netko vidi da svojim životom svjedočimo vjeru, 
čak i u najmanjim sitnicama, može vidjeti da je lijepo biti Kristov. Neka nam završetak ovog 
Uskrsnog vremena i ova svetkovina Duhova budu poticaj i primjer da u nadolazećem Vremenu 
kroz godinu izađemo iz svojih dvorana Posljednje večere i budemo svjedoci da je Isus Krist 
živ i da je među nama. 

Dominik Hrupek 

SRETAN NAM ROĐENDAN  
 

Na dan Prvih Duhova rođena je Crkva! 

Propovijed apostola na taj dan odjeknula 

je mnogo dalje nego što su sami mogli 

zamisliti.   

3000 onih koji su se već prvoga dana 

krstili, sjeme Evanđelja ponijeli su sa 

sobom u svoja mjesta i gradove i tako je 

Duh Sveti punom snagom zapuhao u 

jedra tek rođene Crkve. 

Nastojmo i mi svojim molitvama, 

riječima, i što je najvažnije, primjerom 

života, svjedočiti Radosnu Vijest! 

 
Posljednica Duhu Svetomu 

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. 

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih dođi, srca svjetlosti. 

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih. 

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih. 

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. 

Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. 

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. 

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim. 

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. 

Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu, daj vjekovit svima raj. 

 


