
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
7.3. PONEDJELJAK  – 7:30 sati: + Vugrinec Helena god. i Stjepan 

8.3. UTORAK – 7:30 sati: + Mišak Branimir god. 

9.3. SRIJEDA – 7:30 sati: + Mikulić Mirjana, Stjepan i Marija  

10.3. ČETVRTAK – 7:30 sati: + Novosel Stjepan god. i Ana  

11.3. PETAK – 7:30 sati: + Kosec Stjepan god., ob. Đurin 
                      – 17:00 sati: pobožnost križnog puta  

12.3. SUBOTA – 17:00 sati: skupna sveta misa: + Kajgo Niko i Ana god.; ob. Cikač i 
Labaš; + Novosel Darko, Josip i Anica god.; + Gavrić Niko i Ruža; + Vugrinec Danica god. 
i Dragutin; + Cingesar Ivan, Dragutin i Barica; Kušen Bartol i Antonija; + Habunek Stjepan 
god. i Stokrajec Dragutin i Rodeš Božidar; + Horvatić Ivan god.; + za ozdravljenje jedne 
bolesnice; + Jagačić Marija god.; + Višnjić Ivan; + Vukalović Fabijan; + Vugrinec Grbić 
Mateo, Vugrinec Anka god. i Sjepan, Božica i Branko, Čajavec Franca god. i Ljuba, Sačer 
Biserka; + Horvatek Damir, Makšan Dragica god. i Franjo, Jagačić Marija god.; + Grozdek 
Stjepan i rod., za ozdravljenje; + Rihtarić Branko god. i Ana; Damir Đurkas; + Skupnjak 
Marija: + Dragica Ledinski, Smodek Ivan i Zvonko  

13.3.  2. KORIZMENA NEDJELJA  
                – 7:30 sati: + župna sveta misa 
         –  9:30 sati: + Hrupek Stjepan god. i Alen 
                    –  11:00 sati: + Vugrinec Laura god., Ivan, Rogina Božica  
              –  15:00 sati: pobožnost križnog puta 

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

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

 susret ministranata: u subotu u 10:00 sati. Pozivamo i nove ministrante! 

 sastanak za roditelje krizmanika: sljedeće nedjelje (13.3.) poslije svete mise u 11:00 
sati. Na svetu misu pozivamo sve krizmanike, njihove roditelje i kumove (koji stanuju 
u Trnovcu ili okolnim župama).  

 od ponedjeljka 14. ožujka započinju sinodski susreti u našoj župi; više obavijesti 
na 3. stranici listića. Uključite se! 

  župni Caritas poziva sve koji žele da kroz korizmu donesu trajne živežne namirnice 
(brašno, šećer, riža, tjestenina, ulje, začini…) ili higijenske potrepštine (sapun, šampon, pasta 
za zube…). Darove možete donijeti u sakrstiju po dolasku na svetu misu ili u Pastoralni 
centar u radno vrijeme župne knjižnice. Sve prikupljeno bit će proslijeđeno siromašnima i 
onima koji su u potrebi. Akcija traje do 5. korizmene nedjelje – nedjelje Caritasa. 
 

ŽUPNA KATEHEZA: - prvopričesnici: petak, 14:30 sati: 3.a razred 
                                        - krizmanici: petak, 15:30 - 8.a raz; petak 16:15: 8.b raz. 
                                        - 4.a raz.: utorak: 16:30 sati; 4.b raz.: utorak: 17:15 sati. 

 kroz mjesec veljaču preminuli su naši župljani: + Marija Skupnjak r. Jagačić (r. 1936.); + Štefanija 
Borović r. Pikač (r. 1937.); + Ana Vugrinec r. Vugrinec (r. 1938.); + Antonija Tuđan r. Novosel (r. 
1938.); + Fabijan Vukalović (r. 1936.). Molimo za njih i za sve naše drage pokojne! 

 
 

 

 

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

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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„Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan“. 
Usp. Lk 4, 1-2 

 1. KORIZMENA NEDJELJA 
 

 

  6. ožujka 2022. Godina XIV. Broj 15 (686) 

Prvo čitanje: Pnz 26,4-10 

Psalam: Ps 91,1-2.10-11.12-13.14-15 

Drugo čitanje: Rim 10,8-13 

Evanđelje: Lk 4,1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD PONEDJELJKA, 14. OŽUJKA 

- SINODSKI SUSRETI - 

U NAŠOJ ŽUPI 

UKLJUČITE SE! 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINODSKI SUSRETI U NAŠOJ ŽUPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je već više puta najavljeno, u našoj župi, kao i u župama u cijeloj 
biskupiji, tijekom korizme održat će se sinodski susreti.  

Termini sinodskih susreta u našoj župi bit će: 

     1. susret: ponedjeljak, 14. ožujka 2022. u 19:00 sati. 
             Uvodni susret 

     2. susret: ponedjeljak, 21. ožujka 2022. u 19:00 sati. 
                     Tema: Slušati – govoriti jasno – dijalogizirati u Crkvi i društvu 

     3. susret: ponedjeljak, 28. ožujka 2022. u 19:00 sati. 
                  Tema: Odgovornost za zajedničko poslanje – autoritet i  
                        sudjelovanje 
 

 na svaki od navedenih susreta okupljamo se u župnoj crkvi. 

 prvi susret je zamišljen kao uvodni; uz navještaj Božje Riječi, svjedočanstvo 
jedne obitelji, pjesmu, molitvu i ispunjavanje kratkog upitnika na kraju susreta. 

 drugi i treći susret, uz uvodnu molitvu i kratko razmatranje, pružaju priliku za 
razgovor, razmjenu mišljenja i postavljanje pitanja u manjim grupama.  

 bilo bi idealno doći na sva tri susreta. Ako to nije moguće, važno je odazvati se 
pa makar i na jedan susret.  

 na susrete možemo ponijeti kemijsku olovku i podlogu za pisanje (fascikl…) 

   s bilo kakvim pitanjem ili nedoumicom oko ovih susreta, kao i s Vašim    
očekivanjima ili prijedlozima, možete se slobodno obratiti župniku. 

 

   na sinodske susrete pozvani su župljani svih uzrasta i životnih situacija: mladi,  
odrasli, stariji vjernici; samci, supružnici, članovi brojnih obitelji… Prilika 
je to da se čujemo i vidimo, ali i da otvoreno porazgovaramo i predložimo što 
bismo konkretno u našoj župi mogli činiti bolje; što nam nedostaje, ali i utvrditi 
ono što je dobro i uspješno. 

 

  uz ova tri susreta, u subotu 26.ožujka poslije večernje svete mise održat će se 
susret za mlade naše župe. Već sada pozivam mlade naše župe da se 
odazovu! 

  jednako tako, i dalje možete ispuniti online upitnik (na internetskim stranicama 
Varaždinske biskupije (pod rubrikom SINODA; klikom na poveznicu UPITNIK; 
ili taj isti upitnik u tiskanom obliku možete uzeti na stoliću u župnoj crkvi 
te ga po dolasku na sljedeću svetu misu ispunjenog ubaciti u za tu nakanu 
pripremljenu kutiju na ulazu u crkvu.  

Uključimo se molitvom i aktivnim sudjelovanjem  
u sinodske susrete u našoj župi! 

 

 

Kada se kao turisti nalazimo u nekome gradu, ili nekome mjestu želimo vidjeti 
znamenitosti i prirodne ljepote toga kraja. Naravno, na bilo kakvo turističko putovanje ne 
možemo ići nespremni. Moramo se ponajprije upoznati s klimatskim uvjetima toga kraja 
kako bismo ponijeli odjeću i obuću, moramo provjeriti razliku u valuti, steći neko osnovno 
znanje o mjestu kamo idemo, itd. I mi se nalazimo na početku jednog putovanja, a to je 
putovanje kroz korizmu koju smo u srijedu, na Pepelnicu, započeli, a sveta Crkva nam na 
Prvu korizmenu nedjelju daje plan putovanja u evanđelju (Lk 4, 1-13).  
 Sveti evanđelist Luka kaže kako je Isus, potaknut i vođen Duhom Svetim proveo 
četrdeset dana u pustinji gdje ga je iskušavao đavao. Budući da za to vrijeme ništa nije jeo, 
ogladnio je te je tu đavao vidio priliku iskušati ga da svoju božansku moć iskoristi za 
propadljivu hranu. Isus zna koja je đavolja namjera i spremno odgovara: „Ne živi čovjek 
samo o kruhu.“ Postavimo si pitanje na početku ove korizme: Hranim li se ja samo 
propadljivom, prolaznom hranom? Ili se ipak trudim uz neizostavnu, svakodnevnu hranu 
za tijelo, hraniti i svoju dušu? Također, zapitajmo se i čime se ja to hranim? Hranim li se 
ogovaranjima, neistinama, psovkama, porocima, nečasnim sadržajima na televiziji i 
internetu? Ili se hranim euharistijom, Riječju i Tijelom Božjim, molitvom, razmatranjima i 
prihvaćanjem bližnjega onakvim kakav on jest? To je smisao korizmenog putovanja, 
odbaciti hranu koja šteti našoj duši i uvijek izabirati onu kvalitetnu i za dušu korisnu hranu. 
 Nadalje, đavao Isusa iskušava govoreći mu da će mu sva kraljevstva svijeta dati u 
ruke ako mu se pokloni. Isus ponovno jasno odgovara: „Klanjaj se Gospodinu, Bogu 
svomu, i njemu jedinomu služi.“ Isus zna da je svjetska slava prolazna, ali ona božanska je 
vječna. Zbog toga baš ništa u našem vjerničkom životu ne bi trebalo maknuti Boga s 
prvoga mjesta. Ako bilo što radimo bez Boga, sve će se brzo sručiti u prah i pepeo. Na 
kraju, đavao iskušava Isusa neka dokaže svoju moć bacivši se s jeruzalemskog Hrama kako 
bi ga anđeli ponijeli na rukama. Isus je činio čudesa kako bi dao znak onima koji imaju 
otvoreno srce. U ovu napast svi često upadamo. Tražimo od Boga znakove i čudesa, samo 
kako bi nešto riješili bez promjene srca. Na primjer, student moli za prolazak na ispitu, a 
ne uči, ili molimo za mir i slogu u obitelji, a sami u obitelj unosimo svađe i nemir. Također, 
ne možemo od Boga tražiti čudo ili znak kojim bismo sami sebe proslavili. Bogu služiti i 
proslaviti se kod Boga znači poniziti se i živjeti prema zapovijedi ljubavi prema Bogu i 
bližnjemu. 
 Nakon što je Isus odbio sva iskušenja, Luka piše da se đavao maknuo od njega do 
druge prilike, kada će Isus opet biti ranjiv. I nas grijeh obuzima kada smo najranjiviji, kada 
nam se čini da nema izlaza. No, Isus nam je dao primjer kako uvijek biti spreman odbiti 
đavolska iskušenja. Neka nam ova korizma bude novi početak u vježbanju poniznosti, 
sabranosti, odricanja, molitve i ljubavi. To je putovanje na koje smo krenuli i ove korizme. 
Turisti koji dolaze u neki grad mogu razgledavati i diviti se njegovim ljepotama ovisno o 
tome koliko dana će provesti u tom gradu. I kad odu iz toga grada u svakodnevicu, nose 
sa sobom lijepa sjećanja koja s vremenom izblijede, ako se ponovno ne prizivaju u pamet. 
Zbog toga i mi svake godine iznova ulazimo u korizmu, kako naše odluke za odricanjem 
od grijeha i za željom služenja Bogu i bližnjemu, ne bi izblijedile, nego se ponovno vratile 
gledajući najizvrsniji primjer, Isusa Krista.  

Dominik Hrupek 

  
 


