
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
 25.4. PONEDJELJAK – Sv. Marko, evanđelist; blagdan 
                                         – 7:30: + Osredek Štefanija god., Antun, Maristela, Stanko i Dragutin 

26.4. UTORAK – 7:30 + Pintarić Ivan, Lacko Vladimir  

27.4. SRIJEDA – 7:30 + na određenu nakanu  

28.4. ČETVRTAK – 7:30: + Anđa Marjanović god., Mato, Ferdo i Kruno 

29.4. PETAK – Sv. Katarina Sijenska, crkvena naučiteljica; blagdan 
                            – 7:30 + zahvala Majci Božjoj za ozdravljenje jedne osobe 
                      – 16:30 SATI: SUSRET KRIZMANIKA S DJELITELJEM SV. POTVRDE 
30.4. SUBOTA – 16:00 sati: krštenje: Erin Slunjski 
                        – 17:30 sati: krštenje: Maša Kosalec 
                           – 19:00 sati: skupna sveta misa: + Vizinger Ivka god. i Josip; Vugrinec Florijan i 
Agata; + Gavrić Ruža i Niko; + Cvrtnjak Radivoj; + Kosec Pavao god., pater Branimir Kosec; + Vincek 
Danica i Dragutin; + Mišak Antun god, ob. Kosec i Mišak; + Stjepan Grozdek i rod., za ozdravljenje; + 
Mlakar Vladimir i Branko; Vugrinec Ivan; + Drčec Francek i Ivanka, Antonija; + Mišak Ivka god., Mišak 
Kata, Valent i Josip; + Majcen Stanislav god. i Jelena; Rasol Damir; + Marija, Slavko i Andrija Milešić; + 
Štefanija, Petar, Ivan i Josip Govedić; + Šošić Ivo; + Žiher Slavko; + Tuđan Ivan (R. Boškovića), Lukinec 
Martin, Katarina i ob.; + Štefica i Petar Skupnjak; + Majci Božjoj Bistričkoj – za zdravlje; + Skupnjak 
Marija, Dragutin, Horvat Slavica; + za zdravlje; + Hrman Josip i Milka, Jagačić Mijo; + za duše u čistilištu; 
+ Hudak Marija god., roditelji i braća Mišak; + Plasaj Zvonimir god., Ivanka i Marijan; + na čast sv. Anti; 
+ na čast Gospi; + na određenu nakanu; + na čast Gospi – za zahvalu; + Vugrinec Ana, Hren Ivanka i 
Pavao; Špiranec Anđela i Slavko; + Detić Ilija i Dragica; + na čast Majci Božjoj – za ozdravljenje; + na 
čast Presv. Srcu Isusovu – za zahvalu; + Benčić Marijan; + Butek Antun i obitelj; + Sačić Slavica; ob. 
Kišić i Kobal; + Anka Hren; + Sačić Petar i Verona, Horvat Terezija  

1.5.   3. USKRSNA NEDJELJA  
                – 7:30 – župna sveta misa  
                – 9:30 + Vugrinec Josip god., i Agata, Tomo i Terezija  
                  – 11:00 + Mišak Antun i Ana 
              – 18:30 sati: Pastoralni centar: humanitarni koncert i predstavljanje 

nosača zvuka „U sveti čas“; - vlč. Tihomir Kosec i suradnici 

  TISAK: župni listić, Glas Koncila 

 proba župnog zbora: srijeda u 20:00 sati. 

 susret ministranata: u subotu u 10:00 sati. 

 proba dječjeg zbora: u nedjelju u 10:30sati u vjeronaučnoj dvorani. 

 u milostinji za „Božji grob“ prikupljeno je 4150 kn. U akciji Caritasa za pomoć 
djeci Ukrajine prikupljeno je 5300 kn. Novac će dobiti tri majke i petero djece iz 
Ukrajine koji su smješteni u župi Mačkovec u staroj župnoj kući. Hvala svima koji 
ste se uključili i svojim darom pomogli ovu akciju! 
ŽUPNA KATEHEZA: - prvopričesnici: petak, 14:30 sati: 3.a razred. 
                                       - krizmanici: petak, 16:30 sati: svi zajedno (8.a i 8.b) u 
župnoj crkvi imaju susret s djeliteljem sv. potvrde, preč. Ivanom Rakom. 

 

 

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

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Sveta je krunica spremište bezbrojnih blagoslova. 
— Bl. Alan de la Roche (1428. – 1475.) 

II. VAZMENA NEDJELJA 
NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA 

 

 

  24. travnja 2022. Godina XIV. Broj 22 (692) 

Prvo čitanje: Dj 5, 12-16 

Psalam: Ps 118, 2-4.22-27a 

Drugo čitanje: Otk 1, 9-11a. 12-13. 17-19 

Evanđelje: Iv 20, 19-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HOD ZA ŽIVOT -  

U subotu 7. svibnja u Varaždinu po prvi put se održava Hod za život pod 
geslom „Život je zakon!“. Okupljanje će biti u 10:30 sati na Šetalištu Josipa 
Jurja Štossmayera (Stari grad), odakle će krenuti povorka ulicama grada do 
Kapucinskog trga, gdje će se održati prigodni program. 

Pozivamo vas da s obiteljima i prijateljima hodate u znak podrške svakom 
nerođenom djetetu, njegovu ocu i majci. Više informacija možete doznati od 
volontera koji će pred našom crkvom dijeliti informativne letke i majice (uz 
dobrovoljni prilog za organizaciju Hoda). 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED HODOČAŠĆA I SLAVLJA U ŽUPI (5. - 8. MJESEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedjelja, 8. svibnja 2022. – 11:00 sati: slavlje svete potvrde u našoj župi 

Nedjelja, 22. svibnja 2022.: Nacionalni susret hrv. katoličkih obitelji u Ludbregu 

Nedjelja, 29. svibnja 2022. – 11:00 sati:  slavlje prve pričesti u našoj župi 

Ponedjeljak, 30. svibnja 2022. – hodočašće pjevača i župnih suradnika u Krašić 

Subota, 11. lipnja 2022. – bolesničko hodočašće na Mariju Bistricu 

Četvrtak, 23. lipnja 2022. – nagradni izlet ministranata i malih pjevača u Karlovac 

Nedjelja, 3. srpnja 2022. – 11:00 sati: sveta misa kod kapelice sv. Petra (Petrovo) 

Subota, 30. srpnja 2022. – hodočašće na Trsat 

Petak, 5. kolovoza 2022. – proštenje Majke Božje Snježne  

Petak, 12. kolovoza 2022. – polazak pješaka – hodočasnika na Mariju Bistricu 

Nedjelja, 14. kolovoza 2022. – hodočašće autobusom na Mariju Bistricu 

Petak – nedjelja, 26. – 28. kolovoza 2022. – hodočašće u Međugorje 

ZA SVA NAVEDENA HODOČAŠĆA, KAKO ĆE SE BLIŽITI DATUM POLASKA, BIT ĆE 

DANE SVE POTREBNE INFORMACIJE KAO I MOGUĆNOST ZAPISIVANJA ZA ISTA. 

 

Prošle nedjelje, na svetkovinu Gospodnjega uskrsnuća, čitali smo i slušali evanđeoski 
odlomak koji nam je govorio o susretu s praznim grobom Marije Magdalene, Petra i Isusovog 
ljubljenog učenika. Oni su vidjeli prazni grob, povoje i kaže evanđelje za ljubljenog učenika da 
„vidje i povjerova!“ (Iv 20, 8). Danas, na 2. vazmenu nedjelju, slušamo što se to dogodilo 
navečer na dan uskrsnuća i tjedan dana kasnije. (Iv 20, 19-31) 

Apostoli, desetorica, nalaze se u dvorani Posljednje večere. Zatvorili su vrata od straha 
da ih ne zadesi ista sudbina kao i njihovog Učitelja. Sigurno su zbunjeni, dvojica su vidjela 
prazan grob, a žene tvrde da su vidjele Isusa živoga. I u toj sveopćoj zbunjenosti i strahu među 
njima se odjednom pojavljuje Isus, živ. Ne ulazi kroz vrata, nego se pojavljuje u sredini. Isus 
im dvaput ponavlja pozdrav „Mir vama!“. Želi im tim pozdravom uliti nadu da se ne boje 
ljudske zlobe jer je On pobijedio tamu zla i smrti. Isus i nama danas govori „Mir vama!“, i nama 
svojim uskrsnućem ulijeva nadu da zla rata, bolesti i prirodnih katastrofa, neće biti vječna. Ona 
su nama, vjernicima, prilika da i u tim katastrofama očekujemo konačnu pobjedu uskrsnuća.  

Dalje nas sveti pisac izvještava kako na tom prvom susretu nije bio apostol Toma. 
Znamo da nije vjerovao ostalima kada su mu govorili da su vidjeli Isusa živoga. Tražio je čvrsti 
dokaz da stavi svoje prste u njegove rane. Toma je racionalist. Prihvaća samo ono što može 
svojim razumom spoznati, a sve ostalo, kao i otajstvo uskrsnuća, teško mu je, gotovo nemoguće 
prihvatiti. Postavimo si danas pitanje: A kakav je moj stav prema Isusovom uskrsnuću? 
Prihvaćam li ga ja samo kao pobožnu priču ili čvrsto vjerujem da je Isus doista uskrsnuo? Jer 
ako nam se uskrsnuće svodi samo na jedan dan u godini kada nosimo hranu na blagoslov, onda 
je naš vjernički život uzaludan. Istina uskrsnuća mora prožimati svaki naš pothvat, svaku našu 
molitvu i svaki naš odlazak na misu. Ako li toga nema, naša molitva se pretvara u puko 
blebetanje, a naš odlazak na misu u tradiciju.  

Istinu uskrsnuća je Tomi bilo teško prihvatiti, a vidio je i slušao Isusa. Nama je još teže 
jer se to dogodilo prije dvije tisuće godina. Teško je, ali nije nemoguće. Koliko god se drugi 
trudili osporiti Isusovu smrt i uskrsnuće, a i samo povijesno postojanje, mi se ne smijemo dati 
pokolebati. Mi, vjernici, imamo živu Božju Riječ iz koje možemo crpiti istinu o Isusovom 
uskrsnuću. Počevši od prvih stranica stvaranja, preko izlaska iz Egipta, proroka, povijesnih i 
mudrosnih knjiga pa sve do evanđelja, poslanica i Otkrivenja, možemo vidjeti da je Kristovo 
uskrsnuće središnji događaj, onaj prema kojem sve ide i iz kojeg sve izvire. Nemojmo zato 
dopustiti da nam Sveto pismo stoji na polici i skuplja prašinu. Ono je istinski izvor naše vjere 
iz kojega se moramo napajati kako se naš vjernički život ne bi pretvorio u puki formalizam. 

Nedjelja je i Božjeg milosrđa koja nam pred oči stavlja to najljepše Božje svojstvo. I 
Toma ga je upoznao, jer ga Gospodin ne kori što nije vjerovao apostolima, nego mu govori 
neka stavi prste u njegove rane. Bog shvaća našu slabost i naše nerazumijevanje, zna da smo 
grešni ljudi kojima je zahtjevno shvatiti nedokučive tajne, ali nam se u svom milosrđu malo po 
malo otkriva. No, otkriva nam se samo ako ga tražimo, ako naša žudnja za njim postaje sve 
veća i veća. I ponekad zna biti naporno i zamorno tražiti Gospodina, ali kada ga nađemo sve 
ga više upoznajemo i sve se više naše srce okreće prema istinskim radostima. Dao nam 
Gospodin svima svoga milosrđa da se ne bojimo kada padnemo, da se nikad ne umorimo tražiti 
ga i otkrivati, nego da jednoga dana kada ćemo ga ugledati licem u lice možemo uskliknuti 
„Gospodin moj i Bog moj!“. 

Dominik Hrupek 

NACIONALNI SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI U LUDBREGU 

U nedjelju 22. svibnja 2022. održat će se središnje slavlje Nacionalnog 

susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Ludbregu. Nedjeljni program započet će 

u 10:00 sati na prostoru kod Zavjetne kapele, gdje će u 11:00 sati biti 

svečana sveta misa. Na tu svetu misu pozvani su svi vjernici naše biskupije, 

osobito roditelji i djeca, djedovi i bake. Zbog tog slavlja, u našoj župi te 

nedjelje bit će samo dvije svete mise: ujutro u 7:30 sati i navečer u 19:00 sati. 

Postoji mogućnost odlaska autobusom na središnje slavlje u nedjelju. 
Autobus bi krenuo ispred naše župne crkve u 9:00 sati, a povratak doma bio bi 

po završetku svete mise. Od danas se možete prijaviti za autobus. Ukoliko se 

do nedjelje 15. svibnja neće prijaviti dovoljno ljudi, autobus će biti otkazan.  

 

 

 

U subotu 21. svibnja 2022. s početkom u 18:00 sati u Ludbregu će biti održan 

duhovni program za obitelji koje na susret dolaze iz drugih (nad)biskupija. 

Vjernici naših župa, osobito onih relativno blizu Ludbregu, zamoljeni su 

ponuditi smještaj/noćenje sa subote na nedjelju (21.-22.5.). Oni koji će 

velikodušno otvoriti domove dragim gostima, mogu se do kraja ovog tjedna 

javiti u župni ured ili na broj mobitela župnika: 098/9678-518 i dobiti sve 

potrebne informacije. 

 


