
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
  5.4. USKRSNI PONEDJELJAK – prvi dan uskrsne osmine 

                          – 7.30 + Sačić Anđela i Petar, Kazotti Josip i Ljubica 
                          – 9.30 + Jakovljević Jako i roditelji                     

  6.4. UTORAK – 7.30 + Skupnjak Ivan god., Marija i obitelj; Hižak Snježana 

  7.4. SRIJEDA – 7.30 + Juriša Ljubica, Đuro  

  8.4. ČETVRTAK – 7.30 + Skupnjak Antonija i Filip, roditelji Božak   

  9.4. PETAK – 7.30 + Kosec Ana god. i Dragutin, rod. Novoselec   

  10.4. SUBOTA – 16.00 – krštenje: Lina Martinčević 
        – 19:00 – skupna sveta misa: 

+ Sv. Josipu – za obitelj; + na čast Božanskom Milosrđu; + Gavrić Niko god., 
Ruža i Ivo; + Lacko Božidar god. i Josip; + za duše u čistilištu; + na nakanu – 
Gospi; + Mlakar Petar god., + Herak Mirko god. i Slavica; + Danica i Stjepan 
Vugrinec; Dragica i Petar Višnjić; + Novosel Dragica god., ob. Novosel Bartola; 
+ Hrman Josip i Milka, Lacko Agata; + Višnjić Mijo i Magdalena, Skupnjak 
Barbara; + Tuđan Ivica god., Biserka i Kocijan Josip; + Jagačić Franjo god. i 
Marija, ob. Jagačić i ob. Kosec; + Sačić Stanislav god., Brankica i Vladimir; rod. 
Kobal i Novosel; + za duše u čistilištu; + Smodek Ivan i Zvonko; + Domiter 
Milka i Petar; + Mikulić Terezija, Ivan i Vladimir; + Kušen Vera, Nada, Mira i 
roditelji; + Vugrinec Đuro god., + Gabrijel Majcen god., Hojsak Danijel; + Josip 
Hren; + ob. Djak; + Mikulić Gabrijela god. i Branimir; + na čast sv. Anti – na 
nakanu; + Mišak Danica, Vugrinec Vjekoslav, Jelica i Ivan; + Sačić Ivan god., 
ob. Sačić i Samardžić; + Jagačić Stjepan i Ivanka, Đopar Josip  

 11.4.   2. USKRSNA ILI - „BIJELA“; NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA 
         – 7:30 – župna sveta misa  
         – 9:30 + Kosec Marija god. i Ivan 
          – 11:00 + Stjepan Grozdek, ob. Mikulić i Majcen 

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

  veliko hvala svima koji su se na bilo koji način uključili u pripravu 
i organizaciju slavlja Velikog Tjedna u našoj župi! 
 sljedeće nedjelje poslije svete mise u 11:00 sati – sastanak za roditelje 
krizmanika; a u nedjelju 18.4. poslije mise u 11:00 sati – sastanak za 
roditelje prvopričesnika. 
 Kroz mjesec ožujak preminuli su naši župljani: Josip Hren (r. 1936.); 
Petar Vugrinec (r. 1936.). Molimo za naše drage pokojne i za njihove obitelji! 

************************************************************************* 
Sretan i blagoslovljen Uskrs želi Vam uredništvo Župnog listića! 

 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš; žpk.; mob: 098 9678 518; 
ožujak, 2021.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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 „Trebalo je da Isus ustade od mrtvih! 

Usp. Iv 20,9 

 

 

 USKRS 
NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG 

 

 

 

 

 4. travnja 2021. Godina XIII. Broj 19 (638) 

 

Prvo čitanje: Dj 10,34a.37-43 

Psalam: Ps 118,1-2.16ab-17.22-23 

Drugo čitanje: Kol 3,1-4 

Evanđelje: Iv 20,1-9 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Racanović, 8.r. 

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


 

S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
     Evanđelje po Ivanu (Iv 20, 1-9) koje se čita svakog Uskrsa stavlja nam pred oči lik 
žene, Marije Magdalene. Ona je ljubila svojega Učitelja koji ju je oslobodio tereta zla i 
grijeha. Ona je bila s njim do kraja, do smrti na križu. I ta se njezina ljubav očituje u 
tome što ona u rano jutro, još za mraka odlazi na grob pomazati Isusovo Tijelo.  
    Ne znamo što se vrtjelo Mariji Magdaleni po glavi kada je vidjela Isusa kako umire na 
križu, ali znamo da nije izgubila vjeru. Mogla je nastaviti živjeti kao i prije, mogla je 
jednostavno otići iz Jeruzalema i osnovati obitelj, ali ona ostaje. Odlazi na grob u želji da 
pomaže Isusovo Tijelo. No tamo ju dočeka još jedno iznenađenje, kamen koji je stajao na 
ulazu u grob je dignut i Tijela nema. To je za nju zasigurno bio veliki šok, ne samo da 
Isusovim krvnicima nije bilo dosta krvoločno ga mučiti i ubiti, k tome su uzeli i njegovo 
Tijelo. I mi smo često u situaciji da mislimo da nas sve bije sa svih strana, da zlu i nesrećama 
nema kraja i na to nemamo odgovora. Možemo biti najučeniji, najpobožniji i najduhovniji, 
ali na pitanja patnje, boli, nesreće i smrti ne možemo odgovoriti.  
   Vjerujemo da je Marija Magdalena bila žena ispunjena vjerom, ali nije mogla prijeći 
posljednji prag – vjeru da je Isus uskrsnuo. Mogli bismo ju osuđivati, no pogledajmo 
sebe. Što bismo mi na njezinom mjestu pomislili? Mi sada znamo da je Isus uskrsnuo 
i da je nama jednom uskrsnuti s njime, ali ona toga tada još nije bila svjesna. Mi smo 
svjesni Isusovog uskrsnuća, svjesni smo također da smo i mi pozvani baštiniti 
uskrsnuće, a većinu života provodimo tako kao da ne vjerujemo u život vječni i 
uskrsnuće mrtvih. I to upravo mi vjernici, koji svake nedjelje ispovijedamo: „Iščekujem 
uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka!“ odajemo se ispraznostima, porocima, 
ogovaranju i klevetanju, psovkama i uvredama, nemoralu i nečistoći. Nažalost, često 
puta za nas drugi ne bi rekli da smo kršćani.  
   Kada je Marija rekla apostolima što je vidjela, Petar i Ivan su potrčali prema grobu. I Ivan 
je vidjevši prazan grob i ubrus koji je bio na glavi Isusovoj svijen na jednome mjestu, 
povjerovao. Ivan je povjerovao bez da je vidio Uskrslog, on je prešao prag vjere. I Marija je 
kasnije povjerovala, i Petar i Toma i mnogi drugi. A mi? Vjerujemo li mi da je Isus uskrsnuo 
ili to držimo pobožnim pričama?  Živimo u vremenu straha i od pandemije i od potresa i 
različitih drugih nesreća. Čini nam se da Isusa nema, čini nam se kao i učenicima da je sve 
gotovo. Ali nakon Velikoga petka je zasjalo uskrsno jutro. To su vjera i nada koju nam daje 
Uskrsli Gospodin, on nas poučava kako živjeti da bismo i mi mogli zajedno s njime biti 
proslavljeni. Stoga je Uskrs prilika da krenemo ispočetka, da pogleda uprta u prazan grob 
prihvatimo sve patnje i boli, pa i samu smrt kako bismo se mogli suobličiti Kristu patniku, 
Kristu raspetome i Kristu umrlome. Samo se tako možemo nazivati vjernicima, ako 
prihvaćamo sve što nam se događa kao žrtvu da slavno ustanemo na vječni život.  
        Ustanimo iz svojih grobova u koje smo se sami zatrpali grijehom i postanimo 
nositelji Kristove poruke ljubavi i nade u uskrsnuće. Neka ovaj Uskrs svima nama bude 
uzdignuće iz grijeha kako bismo mogli Gospodinu predati sve svoje slabosti i grijehe 
koje će on, zajedno s našim zalaganjem okrenuti na dobro. Želim Vam svima sretnu i 
blagoslovljenu svetkovinu Gospodnjega uskrsnuća! 

Dominik Hrupek 

 

SLAVLJA PRVE PRIČESTI I SVETE POTVRDE 
U NAŠOJ ŽUPI 

 

U DOGOVORU S BISKUPOM I BISK. ORDINARIJATOM, 
UTVRĐENO JE DA ĆE: 

 
- SLAVLJE PRVE PRIČESTI U NAŠOJ ŽUPI BITI 
U NEDJELJU, 23. SVIBNJA 2021. U 11:00 SATI; A 

 
- SLAVLJE SVETE POTVRDE  

U NEDJELJU, 13. LIPNJA 2021. U 11:00 SATI. 
 

 jasno je da će se ova slavlja održati u navedenim terminima uz uvjet 
da će epidemiološke mjere koje će tada biti na snazi dopustiti 
organizaciju slavlja. U tom smislu, pozivam na molitvu, ali i 
strpljivost, s obzirom na neizvjesne okolnosti u kojima živimo 
posljednjih godinu dana. 

 poziv upućen svim prvopričesnicima, krizmanicima, njihovim 
roditeljima, kumovima i ostalim članovima obitelji jest da se zajedno 
pripremaju za nadolazeća slavlja obiteljskom molitvom, služeći se, 
po želji, i letkom koji je svaka obitelj dobila prilikom blagoslova 
obitelji.  

 neka djeca i dalje dolaze na župnu katehezu; termini će uvijek biti 
objavljeni u župnom listiću. (Ovaj tjedan nema!) 

 nezaobilazna priprema za primanje bilo kojeg sakramenta jest redoviti 
sakramentalni život – sudjelovanje na nedjeljnoj svetoj misi. 
Prvopričesnici i krizmanici koji dođu na svetu misu (pozivamo ih na 
onu u 11:00 sati), neka dođu naprijed na za njih predviđena mjesta, a svi 
odrasli mogu, ako vide da je crkva ispunjena, ostati na prostoru ispred 
crkve ili doći u atrij pastoralnog centra i tamo sudjelovati na svetoj misi. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 sastanak za roditelje krizmanika: sljedeće nedjelje (11.4.) 
poslije svete mise u 11:00 sati;  

 sastanak za roditelje prvopričesnika: u nedjelju 18.4. 
poslije mise u 11:00 sati. 
 
 


