
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

7.2. PONEDJELJAK  – 7:30 sati: + Sačić Agata, Petar, Stjepan, rod. Skupnjak i Sačić 

8.2. UTORAK – 7:30 sati: + Petrinić Franciska god. i Valent 

9.2. SRIJEDA – Sv. Skolastika, djevica; spomendan 
      – 7:30 sati: + Lacko Terezija god. i Ivan 

10.2  ČETVRTAK – BL. ALOJZIJE STEPINAC, BISKUP I MUČENIK; 
                               – suzaštitnik Varaždinske biskupije; blagdan 
                                   – 7:30 sati: + Skupnjak Đuro  
                                   – na početku svete mise molit ćemo litanije bl. Alojziju Stepincu 
11.2.  PETAK – Majka Božja Lurdska – Dan bolesnika 
                       – 7:30 sati: + Hrman Josip god. i Milka 
12.2. SUBOTA – 17:00 sati: skupna sveta misa: + Tuđan Većeslav god. i rod.; + 

Hrman Josip god. i Milka; Lacko Agata; + za duše u čistilištu; + Makšan Katica god.; 
+ Špiranec Stjepan, Ivan i roditelji; + Mikulić Jelka god. i Dragutin; + Mihalić Marija, 
ob. Ivanušec, Težački i Petrić; Jerešić Pavao; + Ivan Vugrinec god., ob. Kaniški; + 
Katica Vugrinec, Marija Mišak, Ivan Tuđan; + Vjekoslava (ž.) i Stjepan Čretni; + 
Marijanović Mirko; + Josip, Kata i Valent Mišak; + ob. Mije Višnjića; + Novosel 
Branimir i roditelji; + za ozdravljenje; + Hrman Ivan i Jelica; + Sačić Agata, Petar i 
Stjepan, Vugrinec Đuro i Bernardica; + Roko Sovar; + Barbara Skupnjak god., ob. 
Skupnjak i Pepelko; + na jednu nakanu; + rod. Bakšaj i Živko, braća Franjica, Antun 
i Josipa (ž.); + Cvrtnjak Radivoj, Ivica i rod.; Sabol Nadica i Ivan, Domiter Pavao; + 
na čast Duhu Svetomu; + Pavičić Mijo i Marija; + na čast Gospi, na nakanu; + Stjepan 
Grozdek i roditelji, za ozdravljenje; + Skupnjak Stjepan god., Vitković Boris; + na čast 
sv. Anti – za zdravlje jedne osobe; + na čast sv. Josipu – za bolesnike; + na čast Gospi; 
+ Marija, Dragutin i Stjepan Skupnjak; + Vugrinec Agata i Josip; Mišak Marija i Franjo  

13.2.  6. NEDJELJA KROZ GODINU  
                – 7:30 sati: župna sveta misa 
          – 9:30 sati: + Jagačić Petar god., Valent i Helena; Kosec Ćiril i Milka 

       – 11:00 sati: + Stjepan Lukinec            
 

  TISAK: župni listić; Glas koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina 

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

      ŽUPNA KATEHEZA  
- prvopričesnici: petak, 14:30 sati: 3.b razred; 
- krizmanici: 8.a razred: petak 15:30; 8.b razred: petak u 16:15 sati. 

 

 

  u mjesecu siječnju preminuli su naši župljani: + Stjepan Hren, r. 1960. (Zeleni put 23); + 
Ivana Skupnjak r. Plevnjak, r. 1942.; + Pavao Ceglec, r. 1937.; + Roko Sovar, r. 1938. 
Molimo za njih i za sve naše drage pokojne! 

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

veljača, 2022.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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Sigurno je, sve što se dogodi, događa se po Božjoj volji. 

— Sv. Alfonz Liguori (1696. – 1787.) 

 5. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

 

  6. veljače 2022. Godina XIV. Broj 11 (682) 

Prvo čitanje: Iz 6,1-2a.3-8 

Psalam: Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 

Drugo čitanje: 1Kor 15,1-11 

Evanđelje: Lk 5,1-11 
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S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL. ALOJZIJE STEPINAC, 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ako bih dakle rekao da katolik smije ljubiti svoj narod, onda bih premalo rekao. Jer ljubav 
prema samome sebi ili ljubav prema roditeljima nije samo dozvoljena, nego je zapovijedana. A narod nije 
ništa drugo nego velika obitelj, veliko krvno srodstvo. Kako god dakle ljubite više svoju braću i sestre nego 
li druge ljude, tako i narod svoj više nego li drugi, a da pri tom nijednog naroda ne mrzite i ne prezirete. I 
tko razuman može zamjeriti tome? Zar će tko zamjeriti djetetu ako više ljubi svoju majku nego li tuđu? 
Ljubav dakle prema narodu i ljubav prema vjeri katoličkoj ne isključuju se ni najmanje, nego se lijepo 
popunjuju kao dvije sestre blizanke, koje imaju jednog te istog Oca na nebesima, a to je Bog, koji je auktor 
i naravnog i vrhunaravnog reda. Bog pak ne može sebi protusloviti.“ 

Molitva u čast bl. Alojzija Stepinca 
 Svemogući i milosrdni Oče, ti si nam u blaženom Alojziju dao sjajni lik Dobrog Pastira 
koji, učvršćen jakošću Duha Svetoga, dade svoj život za svoj narod. Daj nam nasljedovati 
primjer njegove slobode i čvrstoće ispovijedanjem prave vjere u jedinstvu Katoličke Crkve 
da Ti tako ostanemo vjerni sve do smrti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. 

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku 

 Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše domovine 
Hrvatske! Premda nevrijedni da Ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju 
izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za Gospodaricu, odvjetnicu i majku 
svoju i cijelog našega naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti. 

 Molimo Te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskog Sina isprosiš milost i 
milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si 
Kraljica i Majka milosrđa, Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo 
svoje djetinje pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao. 

 Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetove poglavare, cijelu 
našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima 
vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u 
blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života da slavimo ondje 
trojedinog Boga uvijeke. Amen. 

Božja Riječ 5. nedjelje kroz godinu (Lk 5, 1-11) pripovijeda nam jedan poznat 
događaj, onaj o čudesnom ribolovu. Isus propovijeda Radosnu vijest i narod se gura oko 
njega. Isus moli Šimuna da mu posudi lađu kako bi iz nje propovijedao. Šimun mu daje 
lađu na raspolaganje i malo se odmiče od kopna kako bi ljudi mogli bolje čuti i vidjeti Isusa. 
Ne znamo što je Isus tada propovijedao. Bitna nam je ova slika, Šimun Isusa ne poznaje, 
a ipak mu daje lađu na raspolaganje. Daje mu ono što mu privređuje sigurnost, što mu 
donosi to malo novca da prehrani obitelj. Ta mu lađa znači život. No, da bi mu mogla 
osigurati uvjete za život, ne može ostati vezana uz obalu, nego se treba s njom otisnuti na 
vodu, treba krenuti u nepoznato i opasno. I kad je Isus sa Šimunom u lađi, lađa ne ostaje 
vezana na kopnu jer tada ljudi ne bi vidjeli i čuli Isusa, nego se otiskuju od kopna, od 
sigurnosti. Slika je to koju svaki od nas vjernika treba prenijeti u svoj život, kad smo s 
Isusom ne smijemo se grčevito držati ovozemaljskih užitaka i sigurnosti, nego trebamo se 
otisnuti, odmaknuti od toga kopna kako bi drugi mogli čuti i vidjeti Isusa u našem životu. 

Dalje sveti Luka piše kako je Isus rekao Šimunu neka otplovi s lađom dalje i neka 
baci mreže za lov. Šimun mu iz svog ribarskog iskustva govori da su se svu noć trudili, ali 
nisu ništa ulovili. Zna da se po danu ribe ne love i da će njihov pokušaj biti uzaludan, no 
nakon što je čuo Isusovo propovijedanje shvatio je da On nije bilo tko. Šimun ga sluša i 
lovi veliko mnoštvo riba, napunili su dvije lađe. I ovo je prekrasna slika vjerničkog života. 
Ponekad se i nama, kao i Šimunu, može činiti da je Isusov poziv besmislen jer smo navikli 
na racionalno razmišljanje. Poznajemo prirodne zakone i sile, a Isusov poziv često puta ide 
preko tih sila. Tada nam se to čini besmislenim jer zaboravljamo da je Isus Bog, a Bogu 
ništa nije nemoguće što možemo vidjeti u ovom velikom ulovu riba. Ako je mogao 
napraviti takvo čudo, možemo i moramo vjerovati kakvo čudo može napraviti od našega 
života, ali samo ako mu budemo vjerovali, slušali ga i išli čak protiv, što bi se reklo, 
„zdravog razuma“.  

Na kraju, vidimo Šimuna kako govori Isusu neka ode od njega jer je grešan. Šimun 
se prepao promjene života. Zna da će, ako bude ostao s Isusom, morati mijenjati svoju 
narav. Isus se na to ne obazire, on ima plan s njime i od Šimuna će postati Petar, prvi papa 
i prvak apostola. Često puta mislimo kako su sveci savršeni ljudi i da je njihov primjer teško 
slijediti, a Petar nam danas daje temelj za postizanje svetosti, a to je priznavanje pred 
Bogom da smo grešni. Znamo da ni kasnije Petar nije bio savršen, odgovarao je Isusa od 
smrti, zatajio ga je, pobjegao je, ali postao je prvak. Kada je naviještao evanđelje, sigurno 
se vraćao na ovaj prvi susret s Isusom koji mu je promijenio život. Ta promjena života dala 
mu je snage ići do kraja, do mučeničke smrti. Baš kao i kasnije našem blaženiku Alojziju 
Stepincu čiji blagdan slavimo u četvrtak. I njemu je susret s Isusom u liku siromašnih i 
obespravljenih dao snage da se za pravdu bori do mučeničke smrti. On je prije izabrao 
smrt, nego ovozemaljsku slavu i odvajanje od pape, Petra naših dana. Njih dvojica su nam 
primjeri kako je avantura s Isusom uvijek neizvjesna, nesigurna, ali vrijedi se u nju upustiti 
jer nam je Krist otvorio vrata raja i vječne slave. Bitno se uvijek vraćati na prvi susret s 
Isusom, kao što su se i mnogi sveci vraćali te im je to davalo snage u životnim borbama. 
Jer ljepota toga susreta uvijek će nam dati poleta da zajedno s prorokom Izaijom 
odgovorimo Gospodinu: „Evo me, mene pošalji!“ (Iz 6, 8b) 

Dominik Hrupek 

  
 

Molitva za proglašenje svetim blaženoga 

Alojzija Stepinca 

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 

blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 

pozvao si da ti služi 

kao navjestitelj i branitelj istine 

i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. 

Poslušan tvojoj Riječi 

i vođen Duhom tvoje ljubavi, 

zauzimao se za siromašne i obespravljene; 

ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, 

pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. 

Ponizno te molimo da nas obdariš  

svojom radošću te blaženoga Alojzija ubrojiš 

među svece sveopće Crkve, 

da bismo ga mogli još predanije slijediti 

i uteći se njegovu moćnom zagovoru 

u svojim životnim potrebama. 

Po njegovim molitvama jačaj  

proročki glas Crkve, koji širi nadu  

u dolazak tvojega kraljevstva, 

praćen blizinom i utjehom 

Blažene Djevice Marije, 

 Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. 

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen! 


